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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan  

Pendidikan Tinggi merupakan salah satu instrumen bagi 

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan 

ilmu. Selain itu, Pendidikan Tinggi juga merupakan wahana 

pemerintah dalam memperdayakan masyarakat agar berada 

dalam tatanan kehidupan ideal. Juga Pendidikan Tinggi 

merupakan pengejawantahan terhadap ilmu dan pengetahuan 

sebagai sarana manusia menjalani perannya di muka bumi. 

Oleh karena itu peran Pendidikan Tinggi terhadap kemajuan 

bangsa dan negara adalah hal yang patut didorong dalam 

bentuk kebijakan yang mengakomodir kebutuhan untuk saling 

melengkapi. 

Maka dari itu melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 47 disebutkan 

bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan 

Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai 

dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan 

Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. 

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan 

sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan 

Sivitas Akademika. 

Melalui kebijakan tersebut maka peran Pendidikan 

Tinggi dalam merumuskan sebuah solusi dan gagasan dari 

sumber pengembangan Ilmu Pengetahuan terhadap 

permasalahan yang terjadi di masyarakat menjadi sebuah hal 

yang dapat mendorong kehidupan yang sejahtera. Hal tersebut 
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tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan 

kewajiban PerguruanTinggi untuk menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam hal ini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-

Hidayah Bogor berusaha untuk menjalankan salah satu bentuk 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam hal 

pengabdian kepada masyarakat yang tertuang pada program 

kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

STAI Al-Hidayah Bogor.  

Berpedoman pada panduan petunjuk teknis pengabdian 

masyarakat tahun 2019, LPPM STAI Al-Hidayah Bogor 

merekomendasikan wilayah sasaran berada pada desa dan 

kelurahan di wilayah kabupaten atau pemerintah kota Bogor 

Provinsi Jawa Barat. Sehingga wilayah sasaran yang ditetapkan 

pada penulisan laporan pengabdian masyarakat ini adalah 

Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, 

Provinsi Jawa Barat. 

Sekilas dalam hal geografi wilayah Kelurahan Situ Gede, 

kecamatan Bogor Barat, kota Bogor merupakan kelurahan 

dengan luas wilayah 2.73 KM2 alias 273 hektar sehingga 

kelurahan ini termasuk dalam kategori kelurahan terbesar ke-4 

di kecamatan Bogor Barat setelah Sindang Barang, Bubulak 

dan Pasir Jaya.1 

Secara populasi penduduk kelurahan Situ Gede 

berjumlah 4% dari Total Jumlah penduduk di Kecamatan 

Bogor Barat yakni sebanyak 10.295 jiwa. Angka tersebut 

menjadikan kelurahan Situ Gede sebagai kelurahan dengan 

jumlah penduduk yang terkecil setelah Pasir Mulya dan Marga 

Jaya. Oleh karena itu kepadatan penduduk di kelurahan Situ 

Gede pun memiliki angka kepadatan penduduk terendah 

                                                                 
1 Lihat : Kecamatan Bogor Barat Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik 

Kota Bogor 
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setelah kelurahan Marga Jaya dengan Jumlah Kepadatan 

Penduduk sebanyak 3771 jiwa per KM2.2 

Dari data Badan Pusat Statistik Kota Bogor yang 

dipublikasikan dalam katalog Kecamatan Bogor Barat dalam 

Angka 2018 terlihat bahwa kelurahan Situ Gede memilki area 

hijau yang potensial untuk dikembangkan. Selain didominasi 

oleh wilayah pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), 

maka tidak menutup kemungkinan perkembangan wilayah 

untuk sektor pendidikan pun menjadi hal yang potensial di 

Kelurahan Situ Gede ini jika dibandingkan dengan kelurahan 

lainnya di Kecamatan Bogor Barat yang sudah sulit 

menemukan area hijau untuk perkembangan institusi 

pendidikan. 

Namun demikian potensi wilayah di Situ Gede ini 

memiliki beberapa hambatan, diantaranya adalah antusiasme 

masyarakat terhadap pendidikan yang disampaikan pada saat 

pelaksanaan observasi inventarisasi masalah ternyata 

mendapatkan hasil yang kurang bagus. Sebab dari 

penuturannya tidak sedikit warganya setelah menyelesaikan 

pendidikan menengah lalu enggan untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan tinggi, bahkan ada juga beberapa warga 

yang tidak selesai dalam menjalani program pendidikan dalam 

tingkat menengah maupun dasar.  

Inisiasi pemerintah dan tokoh masyarakat untuk 

menopang pendidikan warganya agar tetap mendapatkan ilmu 

pun dilakukan dengan beberapa kegiatan, diantaranya adalah 

dengan menyelenggarakan pendidikan non formal berbasis 

pengajian keagamaan yang dilaksanakan di masjid atau di area 

umum lainnya. Beberapa pengajian rutin biasanya 

dilaksanakan oleh masing-masing Rukun Tetangga (RT) dan 

dalam waktu-waktu tertentu pengajian tersebut digabung 

sehingga menjadi pengajian tingkat Rukun Warga (RW).  

                                                                 
2 Ibid 
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Tentunya inisisiasi pemerintah dan para tokoh 

masyarakat tersebut dapat memberikan peran dalam 

pendidikan, namun seiring dengan antusiasme para inisiator 

pengajian tersebut tidak jarang yang ditemukan terbentur 

dalam hal sarana dan prasarana penunjang. Beberapa sarana 

beribadah terutama Masjid yang dijadikan sebagai tempat 

pertemuan untuk penyelenggaraan pengajian keagamaan 

tersebut ditemukan dalam kondisi yang kurang layak 

khususnya yang berada di wilayah RW 008. 

Selain sarana tempat penyelenggaraan pengajian yang 

dalam kondisi kurang layak terebut, didapati pula prasarana 

media pembelajaraan pengajian pada daerah terebut pun dalam 

kondisi kurang bahkan beberapa tempat menuturkan bahwa 

mayoritas Mushaf al-Qur’an dalam kondisi yang tidak layak 

alias rusak. Padahal selain sarana tempat penyelenggaraan yang 

menjadi kebutuhan pokok pembelajaran, Mushaf al-Qur’an 

merupakan media dan sumber pembelajaran inti dari kegiatan 

tersebut yang tentunya sebagai umat Islam dijadikan sumber 

rujukan utama baik dalam beribadah maupun dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Selain beberapa kebutuhan pokok pembelajaran 

pendidikan non formal berbasis pengajian keagamaan tersebut 

perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, peran pemuda pun 

sangat dibutuhkan untuk membantu para inisiator dari pihak 

pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat. Para pemuda 

sebagai motor penggerak program perkembangan pendidikan 

di kelurahan Situ Gede diharapkan memiliki semangat yang 

tidak kalah antusias dengan para inisiatornya. 

Namun dalam beberapa kesempatan disampaikan bahwa 

antusiasme para pemuda dalam kontribusi di bidang 

pembelajaran bentuk pengajian terutama pada wilayah RW 008 

perlu didorong agar dapat maksimal dalam mendukung 

program pembinaan masyarakat dalam bidang pendidikan dan 

pengajian keagamaan. Selain itu, diharapkan para pemuda yang 
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merupakan obyek penerus generasi masyarakat di wilayah Situ 

Gede dapat memiliki semangat, memahami tujuan para 

inisiator serta memiliki keilmuwan yang mencukupi agar dapat 

melanjutkan peran pembinaan kepada masyarakat dalam 

bidang pendidikan non formal berbasis pengajian keagamaan 

dikemudian hari. Sehingga partisipasi pemuda dalam kegiatan 

tersebut menjadi hal yang sangat diharapkan.  

Oleh karena itu, melalui program pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen STAI Al-Hidayah 

Bogor di Kelurahan Situ Gede Kecamatan Bogor Barat dengan 

tema Pemberdayaan Masyarakat Bidang Keagamaan Islam 

Berbasis Masjid ini dapat memberikan solusi dan trasnformasi 

ilmu pengetahuan dari Perguruan Tinggi kepada Masyarakat 

untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. 

 

B. Metodologi Pengabdian Masyarakat 

Berdasarkan dari pemaparan analisis observasi masalah 

di Kelurahan Situ Gede maka dibutuhkan metodologi yang 

tepat guna membantu masyarakat menemukan solusi di 

lapangan. STAI Al-Hidayah Bogor melalui program 

Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen dalam melakukan 

Community Engagement (CE) antara kampus dan masyarakat 

berusaha untuk meraih tujuan transformasi sosial. Community 

Engagement (CE) secara sederhana dimaknai Sivitas 

Akademika STAI Al-Hidayah dengan masyarakat mampu 

membangun hubungan timbal balik yang terus menerus dan 

saling menguntungkan. Di sini sangat memerlukan komunikasi 

formal dan informal yang dapat membangun saling pengertian 

dan kesamaan persepsi di antara keduanya. 

Diantara metodologi pengabdian kepada masyarakat 

yang dapat dilakukan adalah dengan bentuk kegiatan 

Pendampingan Masyarakat, yakni kegaitan pengabdian kepada 
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masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar 

tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.3 

Kegiatan Pendampingan Masyarakat dilakukan dengan 

tiga tahapan. Tahapan pertama adalah pemetaan lingkungan 

dan inventarisasi masalah di wilayah Kelurahan Situ Gede. 

Tahapan kedua adalah pendampingan dalam program dan 

kegiatan dalam bidang pendidikan, dakwah dan keagmaan serta 

pendampingan dalam program dan kegiatan dalam bidang 

sosial dan kesejahteraan umum. Lalu tahapan yang ketiga 

adalah musyawarah evaluasi dan rencana pengembangan 

secara mandiri maupun kolaborasi masyarakat wilayah 

kelurahan Situ Gede. 

Pendampingan Masyarakat yang dapat dilakukan di 

Kelurahan Situ Gede adalah pendampingan dalam rangka 

mendorong antusiasme pemerintah dan para tokoh masyarakat 

terhadap inisiasi untuk menimbulkan semangat terus belajar 

pada masyarakat dalam bentuk pengajian keagamaan. 

Pendampingan Masyarakat juga dapat dilakukan dengan 

mempublikasikan kondisi sarana dan prasarana pengajian 

keagamaan serta fasilitas peribadahan kepada para pihak yang 

memiliki program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk 

penyaluran bantuan materi, sehingga dapat bersinergi untuk 

memberikan manfaat kepada sesama manusia. 

Selain itu Pendampingan Masyarakat juga diperlukan 

dalam merangkul para pemuda agar terpacu dalam menyambut 

inisiasi yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat 

setempat agar peran pemuda dalam memajukan wilayah 

Kelurahan Situ Gede memiliki wadah. Sehingga semangat dan 

potensi pemuda dapat memberikan kontribusi positif dalam 

bentuk organisasi pemuda maupun kepanitiaan pelaksana 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 

                                                                 
3 Lihat : Panduan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian kepada 

Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor 2019 
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C. Teori Yang Dijadikan Dasar Pengabdian Masyarakat 

 

1. Pendidikan dalam Perspektif Islam 

 

Dalam istilah Indonesia, kata pendidikan dan pengajaran 

hampir-hampir menjadi kata padanan yang setara (majemuk) 

yang menunjukkan pada sebuah kegiatan atau proses 

transformasu baik ilmu maupun nilai.4 Secara bahasa 

pendidikan berasal kata “didik” yang mendapat awalan pe dan 

akhiran an, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara 

mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik 

dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.5 

 

Penggunaan istilah yang mengacu pada pengertian 

“pendidikan dan pengajaran” bukan merupakan dikotomik 

yang memisahkan kedua substansi terebut, melainkan sebuah 

nilai harus menjadi dasar bagi segala aktifitas proses 

transformasi.6 Sesuai dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 1 dijelaskan definisi pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 

 
                                                                 
4 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi mengungkap pesan al-Qur’an, Ponorogo : 

STAIN Ponorogo Press, 2007, Hlm. 31 
5 W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta; PN 

Balai Pustaka,1984), 250  dalam Naskah Akademik RUU tentang 

Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. 
6 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi, Hlm. 31 
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Allah swt berfirman pada: 

قُۡل َهۡل يَۡستَِوي ٱلَِّذيَن يَۡعلَُموَن َوٱلَِّذيَن ََل يَۡعلَُموَنَۗ 

بِ   إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُواْ ٱۡۡلَۡلبََٰ
“Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang 

mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS. 

Az-Zumar : 9) 

Selanjutnya Rasulullah saw bersabda : 

ِه َوَسلََّم َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَيْ 

 َطلَُب اْلِعْلِم فَِريَضةٌ َعلَى ُكل ِ ُمْسِلمٍ 
dari Anas bin Malik ra, ia berkata Rasulullah saw 

bersabda: "menuntut ilmu adalah kewajiban bagi 

setiap muslim.” (HR. Ibnu Majah No. 220) 

 

Selain kewajiban bagi seluruh umat manusia, menuntut 

ilmu merupakan sebuah langkah yang diridhoi oleh Allah swt. 

Sebab setiap langkah seseorang yang digunakan untuk 

mempelajari suatu ilmu maka Allah swt akan memudahkan  

jalannya menuju surga, tentunya yang dalam hal ini ilmu yang 

dimaksud adalah ilmu syar’i sebab imam syafi’i mengatakan 

bahwa “ilmu itu ada dua, ilmu fikih untuk agama dan ilmu 

kedokteran untuk badan, selain itu adalah majelis kebodohan”. 
7 

اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم َمْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى 

َل اللَّهُ لَهُ بِِه َطِريقًا إِلَى  َسلََك َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما َسهَّ

 اْلَجنَّةِ 
Dari Abu Hurairah ra, dia berkata; Rasulullah saw 

telah bersabda “Barang siapa menempuh jalan 

                                                                 
7 Imam az-Zarnuji, Ta’lim Al-Muta’allim fi Thariq At-Ta’allum, Alih 

Bahasa oleh : Abdurrahman Azzam, Solo : Aqwam, 2019, Hlm. 44. 
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untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan 

jalan ke surga baginya” (HR. Muslim No. 4867) 

Menurut Haidar pendidikan Islam pada dasarnya adalah 

pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim 

seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang 

berbentuk jasmani maupun rohani.8 Ilmu pengetahuan adalah 

anugerah yang sangat agung, dan rahasia Ilahi yang paling 

besar dari sekian banyak rahasia Allah di alam ini. Allah 

menciptakan dan membentuk manusia dengan perangkat akal 

dan pikiran ang responsif terhadap berbagai fenomena 

kehidupan di muka bumi, beserta berbagai macam tanda 

kebesaran-Nya di jagad raya.9 

Dengan ilmu pengetahuan, manusia dikukuhkan menjadi 

pembawa risalah kekhilafahan di muka bumi, yang memiliki 

kewajiban untuk memakmurkan dan mengembangkannya. 

Dengan dinamika kehidupan dan berbagai pernik-perniknya, 

berdasarkan petunjuk Rabb-Nya, selaras dengan manhaj dan 

arahan-Nya, sehingga proses pencarian maupun pengamalan 

ilmu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai ibadah.10 

 

2. Sarana Pembelajaran Berupa Masjid dan Al-Qur’an 

Masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud, 

karena di tempat ini setidak-tidaknya seorang Muslim lima kali 

sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid tidak saja 

untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti 

pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah saw, 

masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan urusan-urusan 

sosial kemasyarakatan serta pendidikan.11 

                                                                 
8 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional 

di Indonesia, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hlm. 65 
9 Ahmad Munir, Tafsir Tarbawi, Hlm. 80-81 
10 Ibid 
11 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, Hlm. 20 
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Memakmurkan masjid merupakan ciri orang yang 

beriman maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin 

memperhatikan keberadaan dan kondisi masjidnya yang 

digunakan untuk beribadah dan menyelenggarakan pendidikan 

berbasis keagamaan agar senantiasa mendapatkan petunjuk. 

Sebagaimana firman Allah swt: 

ِجدَ ٱللَِّه َمۡن َءاَمَن بِٱللَِّه َوٱۡليَۡوِم ٱۡۡلِٓخِر  إِنََّما يَۡعُمُر َمَسَٰ

ةَ َولَۡم يَۡخَش إَِلَّ ٱللَّهََۖ َوأَقَ  َكوَٰ ةَ َوَءاتَى ٱلزَّ لَوَٰ اَم ٱلصَّ

ئَِك أَن َيُكونُواْ ِمَن ٱۡلُمۡهتَِديَن  
ٓ ٓ أُْولََٰ  فَعََسىَٰ

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah 

ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 

siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah 

orang-orang yang diharapkan termasuk golongan 

orang-orang yang mendapat petunjuk”. [At 

Tawbah:18] 

Menurut Nasir dalam Imam Moedjiono sumber 

pendidikan yang merupakan sarana mendapatkan ilmu 

pengetahuan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, 

yakni Al-Quran, al-Sunnah dan ‘ijtihad.12 Berbicara tentang 

ilmu pengetahuan dalam hubungannya dengan Al-Qur’an, ada 

persepsi bahwa Al-Qur’an itu adalah kitab ilmu pengetahuan. 

Isyarat ini muncul atas dasar isyarat-isyarat Al-Qur’an yang 

berkaitan dengan ilmu pengetahuan.13 

Hubungan antara Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan, harus 

diletakkan proporsi bahwa dari isyarat ayat-ayat Al-Qur’an, 

tidak ada ayat yang menghalangi tuntunan serta merintangi 

                                                                 
12Moedjiono, Imam. "Konsep Pendidikan Islam." EL TARBAWI VI (2003): 

46-61. 
13 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam, Hlm. 68 
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kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi justru sebaliknya. Sebagai 

contoh firman Allah swt14 

ِكنَّ أَۡكثََر  ۡزَق ِلَمن يََشآُء َويَۡقِدُر َوَلَٰ قُۡل إِنَّ َرب ِي يَۡبُسُط ٱلر ِ

 ُموَن ٱلنَّاِس ََل يَۡعلَ 
“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku 

melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-

Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui" [Saba:36] 

Dalam ayat tersebut Al-Qur’an menganjurkan agar 

manusia menggunakan akal pikirannya untuk mencapai hasil 

yang dicita-citakan. Inilah iklim baru yang dibentuk oleh Al-

Qur’an dalam rangka mengembangkan akal pikiran manusia 

serta menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi 

kemajuannya. Oleh sebab itu selaras dengan sabda Rasulullah 

saw yang menyatakan tentang keutamaan orang belajar dan 

mempelajari Al-Qur’an. 

ِ َصلَّى  َعْن ُعثَْماَن َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ َعْن النَّبِي 

اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل َخْيُرُكْم َمْن تَعَلََّم اْلقُْرآَن 

 َوَعلََّمهُ 
Dari Utsman ra, dari Nabi saw, beliau bersabda 

"Orang yang paling baik di antara kalian adalah 

seorang yang belajar Al-Qur`an dan 

mengajarkannya." (HR. Bukhari No. 4639). 

Oleh sebab itu masjid dan Al-Qur’an sebagai sarana 

pokok yang harus dipenuhi dalam rangka kegiatan 

pembelajaran berbasis pengajian keagamaan perlu diperhatikan 

dan dilestarikan agar tetap menjadi pusat rujukan masyarakat 

dalam melakukan pengembangan dan perbaikan dalam tatanan 

masyarakat, sehingga menjaga dan memperhatikan dua hal 

penunjang pokok tersebut menjadi kewajiban. 
                                                                 
14 Ibid 
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3. Peran Pemuda di dalam Masyarakat Islam  

Masa remaja adalah masa yang paling menentukan masa 

depan, baik masa tuanya maupun masa sesudah matinya. Masa 

remaja hanya satu kali. Siapa yang menyadari akan 

eksistensinya sebagai remaja, maka ia akan sadar bahwa ntuk 

mencapai apa yang dicita-citakannya hanya sekali yakni masa 

ketika remaja.15 

Masa remaja yang digunakan untuk beribadah dan 

mengabdi kepada Allah adalah masa yang akan membentuk 

kepribadian yang shaleh bagi pelakunya karena masa-masa 

inilah manusia memiliki hati yang paling lembut (sensitif), 

sesuatu yang dibiasakan pada masa ini akan terus membekas 

hingga masa dewasa nanti.16 

 ِ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ َعْن النَّبِي 

َوَسلََّم قَاَل َسْبعَةٌ يُِظلُُّهْم اللَّهُ َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه 

تَعَالَى فِي ِظل ِِه يَْوَم ََل ِظلَّ إَِلَّ ِظلُّهُ إَِماٌم َعْدٌل 

َوَشابٌّ نََشأَ فِي ِعبَادَةِ اللَِّه َوَرُجٌل قَْلبُهُ ُمعَلٌَّق 

 فِي اْلَمَساِجدِ 
Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda "Ada 

tujuh golongan yang akan mendapat naungan 

(perlindungan) dari Allah dibawah naunganNya 

(pada hari qiyamat) yang ketika tidak ada naungan 

kecuali naunganNya. Yaitu; Pemimpin yang adil, 

seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 

'ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang 

hatinya terpaut dengan masjid”(HR. Bukhari No. 

1334) 

                                                                 
15 Haris Firdaus, Generasi Muda Islam di Ambang Kehancuran, Bandung : 

Mujahid Press, 2003 
16 Ibid 
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Yang dimaksud mengaitkan hatinya dengan masjid 

adalah ikut serta mengisi dan memakmurkan masjid dengan 

berbagai kegiatan ibadah dari mulai shalat sampai 

belajar/mengajar di dalam masjid. Kendatipun ia ada 

kepentingan di luar masjid, misalnya bekerja hatinya tetap 

merasa terikat dengan keberadaan masjid. Ia merasa ikut 

bertanggung jawab atas kemakmuran masjid, karena ia yakin 

bahwa masjid adalah tempat suci, tempat berkumpulnya 

rahmat. Orang-orang seperti inilah di antara yang akan 

mendapat naungan Allah swt di hari Kiamat nanti.17 

  

                                                                 
17 Ibid 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM SUBYEK DAN OBYEK SASARAN 

 

A. Gambaran Demografi Umum di Desa Binaan 

Kelurahan Situ Gede kecamatan Bogor Barat kota Bogor 

merupakan kelurahan dengan luas wilayah 2.73 Km2 alias 273 

hektar sehingga kelurahan ini termasuk dalam kategori 

kelurahan terbesar ke-4 (empat) di kecamatan Bogor Barat 

setelah Sindang Barang, Bubulak dan Pasir Jaya. Namun 

demikian jumlah Rukun Warga (RW) di kelurahan Situ Gede 

hanya berjumlah 9 (sembilan) RW, hal tersebut menjadikan 

Situ Gede sebagai kelurahan dengan jumlah RW terkecil di 

kecamatan Bogor Barat setelah Pasir Mulya dan Marga Jaya.  

 

 

No Kelurahan Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Rukun 

Tetangga 

Rukun 

Warga 

Petugas 

Sat 

Linmas 

1 Pasir Mulya 1.00 22 7 35 

2 Pasir Kuda 2.25 58 12 24 

3 Pasir Jaya 2.90 63 15 17 

4 Gunung 

Batu 

2.20 66 14 160 

5 L o j i 2.53 51 13 27 

6 M e n t e n g 2.09 78 20 92 

7 Cilendek 

Timur 

1.05 60 12 77 

8 Cilendek 

Barat 

1.74 68 18 78 

9 Sindang 

Barang 

3.70 47 9 86 

10 Marga Jaya 2.55 25 7 29 

11 Balungbang 

Jaya 

1.54 41 13 29 

Tabel 2.1. 
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12 Situ Gede 2.73 34 10 44 

13 B u b u l a k 3.14 50 13 58 

14 S e m p l a k 0.44 39 10 83 

15 Curug 

Mekar 

1.04 59 10 46 

16 C u r u g 1.95 58 14 58 

 

 

Jumlah penduduk di kelurahan Situ Gede berjumlah 4% 

dari Total Jumlah penduduk di Kecamatan Bogor Barat yakni 

sebanyak 10.295 jiwa, angka tersebut menjadikan kelurahan 

Situ Gede sebagai kelurahan dengan jumlah penduduk yang 

terkecil setelah Pasir Mulya dan Marga Jaya. Oleh karena itu 

kepadatan penduduk di kelurahan Situ Gede pun memiliki 

angka kepadatan penduduk terendah setelah kelurahan Marga 

Jaya dengan Jumlah Kepadatan Penduduk sebanyak 3771 jiwa 

per KM2. 
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1 Pasir Mulya 1.00 5126 5126 2579 2547 

2 Pasir Kuda 2.25 14928 6635 7563 7365 

3 Pasir Jaya 2.90 14928 7571 11286 10670 

4 
Gunung 

Batu 

2.20 17916 8144 9170 8746 

5 L o j i 2.53 13901 5494 7014 6887 

6 M e n t e n g 2.09 16448 7870 8244 8204 

7 
Cilendek 

Timur 

1.05 20790 19800 10452 10338 

Sumber : BPS Bogor Barat 2018 

Tabel 2.2. 
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8 
Cilendek 

Barat 

1.74 17499 10057 8715 8784 

9 
Sindang 

Barang 

3.70 19351 5230 9960 9391 

10 Marga Jaya 2.55 5314 2084 2666 2648 

11 
Balungbang 

Jaya 

1.54 14701 9546 7627 7074 

12 Situ Gede 2.73 10295 3771 5193 5102 

13 B u b u l a k 3.14 18140 5777 9312 8828 

14 
S e m p l a 

k 

0.44 11921 27093 6044 5877 

15 
Curug 

Mekar 

1.04 16301 15674 8040 8261 

16 C u r u g 1.95 15273 7832 7672 7601 

 

 

Secara geografis Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor 

Barat, Kota Bogor langsung berbatasan dengan: 

1. Utara  : Kali Cisadane 

2. Selatan  : Kelurahan Sindang Barang 

3. Timur  : Kelurahan Bubulak 

4. Barat  : Kelurahan Cikarawang, Kec. Dramaga 

Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan) 

adalah sebagai berikut: 

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kelurahan  : 650 m 

2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6,4 km 

3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota  : 9,9 km 

4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi  : 131 km 

Salah satu faktor penunjang keberhasilan peningkatan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah tersedianya sarana 

pendidikan yang ada. Adapun sarana pendidikan formal tingkat 

dasar dan menengah di Kelurahan Situ Gede sebagai berikut : 

 

SARANA PENDIDIKAN KELURAHAN SITU GEDE 

Sumber : BPS Bogor Barat 2018 

Tabel 2.3. 
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PAUD TK SD SMP SMA PT 

9 3 5 3 1 - 

 

B. Komunitas Sasaran Program 

Komunitas sasaran program pengabdian masyarakat oleh 

dosen yang dilaksanakan di kelurahan Situ Gede terfokus pada 

wilayah RW 008. Dalam kondisi keagamaan Penduduk RW 

008 Kelurahan Situgede taat dalam menjalankan aktivitas 

keagamaan, bahkan setiap RT memiliki kelompok-kelompok 

pengajian. Secara umum, setiap triwulan warga RW 008 

Kelurahan Situgede mengadakan kajian akbar antar RT.  

Bahkan setiap pekan dilaksanakan kajian subuh di RT 

002 diisi oleh salah satu pengajar Ponpes Al Haitsam Situgede. 

Warga RW 008 Kelurahan Situgede juga kerap menggelar 

aktivitas doa bersama saat ada salah satu warganya yang 

meninggal dunia. Semua warga terlibat dan hidup rukun tanpa 

mempermasalahkan perbedaan kelompok agama tertentu. 

Adapun sarana fasilitas tempat ibadah yang ada di RW 008 

kelurahan Situ Gede sebagai berikut :  

 

SARANA PERIBADATAN RW 008 KELURAHAN 

SITUGEDE 

No TempatPeribadatan Jumlah Satuan 

 1 Masjid 10 Unit 

2 Musholla 8 Unit 

3 PondokPesantren 2 Unit 

3 Gereja - Unit 

4 Wihara - Unit 

5 Pura - Unit 

 

 

Selanjutnya masyarakat kelurahan Situ Gede khususnya 

pada RW 008 memiliki mata pencaharian beragam, diataranya 

sebagai wirausaha, buruh, petani, PNS, pedagang, dan lain-

Tabel 2.4. 

Sumber : Kelurahan Situ Gede 2019 

 

Sumber : Kelurahan Situ Gede 2019 
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lain. Di samping mata pencaharian di atas, lingkungan di 

wilayah kelurahan Situ Gede RW 008 ini terdapat wirausaha 

seperti peternakan ayam, perkebunan, dan sebagainya. Serta di 

sini terdapat pula sebuah perkumpulan Kelompok Wanita Tani. 

Asas kondisi sosial kemasyarakatan di kelurahan Situ 

Gede sudah mengedepankan gotong royong. Hal ini dapat 

terlihat dari kerja sama oleh masyarakat dan tetangga sekitar 

ketika ada warga yang meninggal maupun memiliki hajatan 

tertentu. Selain itu juga terdapat beberapa kegiatan yang 

bersifat gotong royong dan kekeluargaan seperti kerja bakti 

yang dilakukan untuk pemaksimalan drainase / irigasi air 

persawahan, kerja bakti dalam rangka menyambut malam 

takbiran. Selain itu kegiatan perkumpulan yang bersifat berkala 

yaitu arisan ibu-ibu tingkat RT yang diadakan sebulan sekali, 

buka bersama yang dilakukan sedikitnya sepekan sekali oleh 

pihak RW 008 selama bulan puasa. 

Antusiasme pemuda-pemudi di kelurahan Situ Gede RW 

008 sebagian besar sangat baik dalam kegiatan 

kemasyarakatan. Sedangkan pada beberapa kasus, masih 

terdapat beberapa pemuda yang belum memiliki minat 

mengikuti kegiatan kemasyarakatan secara langsung. Kami 

fokus kepada pembinaan pemuda yang memiliki antusiasme 

bermasyarakat tinggi dengan melaksanakan koordinasi warga 

bersama dan membahas pokok-pokok permasalahan seputar 

pergerakan pemuda di kelurahan Situ Gede RW 008. 

RW 008 Kelurahan Situ Gede didominasi oleh penduduk 

asli Sunda karena tidak terlalu banyak warga yang bermigrasi 

atau merantau ke RW ini. Hal ini dapat dilihat pada adat 

istiadat dan tradisi masyarakat yang menganut unsur-unsur 

Sunda asli dan pula pada acara keagamaan. Salah satu 

contohnya pada saat acara pengajian atau khataman Al-Qur’an 

yang menggunakan Bahasa Sunda sebagai media komunikasi 

susunan acaranya. 
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Struktur Kepengurusan Pemerintah dan Tokoh 

Masyarakat di RW 008 Kelurahan Situ Gede sebagai berikut : 

 

No Nama Jabatan 

1 Kartika Wulandari, 

S.Sos. 

Lurah Situgede 

2 Emang Pahruzaman, S.E. Sekretaris Kelurahan Situgede 

3 Suratman, S.Sos. Kasi Pemerintahan, 

Ketentraman, dan Ketertiban 

Kelurahan Situgede 

4 Mulyati Ningsih, S.E. Kasi Kemasyarakatan Kelurahan 

Situgede 

5 Dina Sugianti, S.E. Kasi Ekonomi dan 

Pembangunan Kelurahan 

Situgede 

6 Aan Solehan Ketua RW 008 

7 Abdul Ghoni Ketua DKM At-Taufiq RW 008 

 

BAB III 

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Tahapan kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Dosen 

STAI Al-Hidayah Bogor di Kelurahan Situ Gede terbagi 

menjadi tiga tahapan. Tahapan pertama adalah pemetaan 

lingkungan dan inventarisasi masalah di wilayah Kelurahan 

Situ Gede. Tahapan kedua adalah pendampingan dalam 

program dan kegiatan dalam bidang pendidikan, dakwah dan 

keagmaan serta pendampingan dalam program dan kegiatan 

dalam bidang sosial dan kesejahteraan umum. Lalu tahapan 

yang ketiga adalah musyawarah evaluasi dan rencana 

pengembangan secara mandiri maupun kolaborasi masyarakat 

wilayah kelurahan Situ Gede. 

Tabel 2.5. 

Sumber : Kelurahan Situ Gede 2019 
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Adapun pelaksanaannya dimulai dari tanggal 2 Januari 

2019 sampai dengan 31 Maret 2019 dengan jadwal kegiatan 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

No Nama Kegiatan 
Minggu ke- 

1 2 3 4 

1 
Observasi lingkungan dan Inventarisasi 

masalah 
    

2 
Pengajuan program pengabdian dan 

kodinasi 
    

3 Partisipasi Gotong Royong Warga     

4 
Pelatihan Ruqyah dan Pengursan 

Jenazah 
    

5 

Pendistribusian Wakaf Al-Qur’an, Buku 

Iqro, Buku Islami dan Santunan Sosial 

Fakir Miskin 

    

6 

Seminar Agronomi “Pengembangan 

Pertanian Kelurahan Ramah Lingkungan 

dan Berkelanjutan” 

    

8 Festival Anak Sholeh     

9 
Pengadaan Sarana dan Penyegaran 

Wajah Masjid 
    

10 
Tabligh Akbar “Hijrah Menuju Islam 

yang Kaffah” 
    

11 
Musyarah evaluasi dan rencana 

pengembangan berkelanjutan 
    

 

B. Dinamika Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat 

Pada tahap pelaksanaan program kerja dilaksanakan 

berdasarkan jadwal yang telah direncanakan dengan melihat 

matriks program kerja. Berdasarkan rencana program yang 

telah dibuat, dalam melaksanakan program kerja, waktu dan 

target pencapaian program diusahakan sama dengan yang telah 

direncanakan.  
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Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila 

pelaksanaan dengan rancangan terdapat perbedaan. Hal ini 

dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang tidak sama dari 

keadaan yang diharapkan. Atau adanya program-program lain 

ternyata lebih mendesak dan lebih dibutuhkan oleh masyarakat. 

Perbedaan-perbedaan yang terjadi tersebut dapat berupa 

pergeseran waktu pelaksanaan program, penambahan atau 

pergantian program kerja yang dilaksanakan.  

Pada umumnya tanggapan warga RW 008 Kelurahan Situ 

Gede Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sangat baik. Hal ini 

dirasakan warga sebagai semangat baru dengan 

dilaksanakannya program pengabdian masyarakat. 

Dikarenakan dapat membantu meningkatkan pendidikan, 

sarana dan prasarana peribadahan dan pengajian keagmaan 

serta dapat membantu para pemuda untuk berkontribusi pada 

kegiatan-kegiatan lingkungan. 

 

C.  Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak 

Kedatangan civitas akademika STAI Al-Hidayah Bogor 

dalam kegiatan pengabdian masyarakat disambut dengan baik 

oleh perangkat desa dan warga setempat. Selain itu juga 

masyarakat sangat antusias dan sukarela membantu selama 

pelaksanaan kegiatan. Baik bantuan yang berupa materi, 

tenaga, pikiran dan sebagainya.  

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim dosen 

STAI Al-Hidayah Bogor di Kelurahan Situ Gede pada 

Semester Pertama tahun 2019 memberikan perubahan dan 

perkembangan kehidupan di lingkungan masyarakat. Selain itu 
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ukhuwwah islamiyyah antar sesama warga RW 008 maupun 

dengan tim dosen dari STAI Al-Hidayah Bogor terjalin dengan 

baik dan kuat. Hal ini terlihat dari semangat dan antusias warga 

dalam mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Dari sekian banyak susunan program pengabdian kepada 

masyarakat oleh tim dosen STAI Al-Hidayah Bogor di 

Kelurahan Situ Gede ada beberapa perubahan dan 

perkembangan positif dalam kegiatan masyarakat, diantaranya: 

 

A. Bidang Keagamaan, Dakwah, dan Pendidikan 

1. Rasa kepedulian terhadap Al-Qur’an meningkat. 

2. Bertambahnya wawasan keislaman masyarakat dari 

kegiatan yang bersifat ceramah/kultum/pidato. 

3. Mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Qur’an. 

B. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Umum 

1. Meningkatkan rasa simpati dan empati sesama warga. 

2. Tertanamnya kesadaran gotong royong dalam 

pelaksanaan program sosial dan ekonomi. 

3. Mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan, terutama lingkungan masjid. 

4. Meningkatkan rasa kepedulian sesama melalui kegiatan 

Santunan Sosial. 

5. Menumbuhkan rasa kontributif pada pemuda 

Nilai-nilai yang diperoleh masyarakat selama 

pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Tim Dosen 

STAI Al-Hidayah Bogor Semester Pertama tahun 2019 

didapatkan beberapa butir. Di antaranya: 

A. Bidang Pendidikan, Dakwah, dan Keagamaan. 

1. Peningkatan wawasan dan pengetahuan tentang ajaran 

agama Islam. 

2. Pentingnya menuntut ilmu agama untuk meraih kebaikan. 
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3. Peningkatan wawasan tentang ibadah yang diterima oleh 

Allah Subhanahu wa Ta’ala, yakni sesuai dengan Qur’an 

dan Hadits. 

4. Memotivasi warga agar istiqomah dalam ibadah dan 

dilakukan secara terus menerus dengan ikhlas karena 

Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

5. Memotivasi warga untuk berlomba-lomba dalam 

kebaikan dan mengejar predikat hamba yang bertaqwa 

kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

 

B. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Umum 

1. Meningkatkan kesadaran akan kebersihan warga RW 008 

dengan diadakannya seminar agronomi dan gotong 

royong bersama. 

2. Meningkatkan rasa simpati dan empati terhadap sesama 

warga RW 008 dengan diadakannya acara Santunan 

Sosial. Dengan harapan dari acara tersebut bukan hanya 

mengundang kepedulian sesama akan tetapi bagaimana 

mendatangkan rasa kebahagiaan dengan cara berbagi ke 

sesama. 

Hasil kerjasama dengan para pihak terhadap kegiatan-

kegiatan yang diadakan mendapatkan respon kepuasan baik 

hampir di setiap kegiatan. Respon ini ditunjukkan dengan sikap 

antusias dan partisipasi aktif dalam mengikuti seluruh program 

yang dilaksanakan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

oleh Tim Dosen STAI Al-Hidayah Bogor yang 

diselenggarakan selama tiga bulan, mendapat sambutan yang 

baik dari berbagai pihak. Keadaan ini dapat dilihat dari respon 

yang didapatkan dalam setiap kegiatan. Diharapkan dengan 

diadakannya program pengabdian kepada masyarakat ini dapat 

menjawab beberapa permasalahan yang telah diinventarisir 

sebelumnya. 

 

B. Rekomendasi 

 

Rekomendasi untuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat selanjutnya agar dapat mendampingi masyarakat 

dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dan juga 

pertanian. Mengingat potensi wilayah tersebut cukup ideal 

untuk membantu pendapatan rumah tangga di kelurahan Situ 

Gede. Di samping itu pula tetap diberikan pembinaan pada 

bidang penguatan keagamaan terutama para pemuda yang 

sangat perlu untuk ditingkatkan motivasi untuk berbuat amal 

shaleh. 

Demikian laporan pengabdian ini disusun untuk menjadi 

bahan pijakan dalam meningkatkan potensi warga masyarakat 

untuk mewujudkan desa mandiri. Disadari bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan masih banyak kekurangan-kekurangan 

sehingga masih jauh dari kesempurnaan, maka melalui 

kesempatan ini, penulis mengharap masukan demi perbaikan 

yang akan datang.  
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