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BAB III 

KAJIAN OBJEK PENELITIAN 

A. Deskripsi Umum Tentang Desa Keling Jepara. 

1. Dusun Keling Mbono, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. 

       Dusun Keling Mbono merupakan dusun yang berada di desa Keling 

Kabupatenn Jepara. Berdasarkan letak geogrfis desa keling berada di 

sebelah timur Kecamatan Kembang, sebelah barat Kecamatan Donoroojo, 

dan di bagian pesisir utara Kabupaten Jepara. Letak ketinggian desa keling 

1.031 dari permukaan laut.91 

       Luas wilayah desa keling 574,616 Ha, dengan jumlah delapan Rw, 

dan  33 Rt, dengan jumlah KK 1866. Jumlah penduduk desa Keling 

menurut kelamin laki-laki 2.597 jiwa dan kelamin perempuan 2.691. 

menurut agama yang di anut di desa Keling, agama Islam 5.326, protestan 

107, dan hindu 7. Sekolahan di desa Keling Sebanyak 9 salah satunya MI, 

jumlah murid keseluruhan 502 dan guru 59 hingga 65.92 

2. Sejarah Desa Keling  

       Di daerah Keling ini pernah ada berdirinya sebuah kerajaan dengan 

peradaban cukup maju pada abad ke-5 kerajaan Kalingga yang diperintah 

oleh ratu Shima. ratu Shima ini sangat tegas dan memiliki peraturan 

terhadap rakyatnya barang siapa yang mencuri, akan dipotong tangannya.

                                                 
     

91
Mohammad Thoriq Alamsyah, Pengenalan Wilayah Potensi Lokal Kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara,  Pembekalan KKN Unisnu, 2017, h. 3-8 
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 Siti Cholimah, BPD Desa Keling Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, 

15 oktober 2020. 
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 Bekas kerajaan ini diperkirakan ada di perbukitan-perbukitan yang di 

duga ada di sekitarnya sebagai tempat melihat laut pada zaman dahulu, ada 

pula yang memperkirakan bahwa bukit-bukit tersebut merupakan bekas 

tempat pemujaan (semacam candi besar).93 

        Berdasarkan etimologi asal usul nama Keling berasal dari nama 

Kerajaan Kalingga, yang menjadi kata Keling. Kalingga atau Ho-ling 

(sebutan dari sumber Tiongkok) adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu 

yang muncul di Jawa Tengah sekitar abad ke-6 masehi. Letak pusat 

kerajaan ini belumlah jelas, kemungkinan berada di suatu tempat di 

Kabupaten Jepara sekarang.94 

       Sumber sejarah kerajaan ini , kebanyakan diperoleh dari sumber 

catatan China, tradisi kisah setempat, dan naskah Carita Parahyangan yang 

disusun berabad-abad kemudian pada abad ke-16 menyinggung secara 

singkat mengenai Ratu Shima dan kaitannya dengan Kerajaan Galuh. 

Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui 

dari sumber-sumber Tiongkok. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu 

Shima, yang dikenal memiliki peraturan barang siapa yang mencuri, akan 

dipotong tangannya.95 

       Berdasarkan kisah lokal, terdapat kisah yang berkembang di Jawa 

Tengah utara mengenai seorang Maharani legendaris yang menjunjung 

tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan keras tanpa pandang bulu. 

                                                 
     

93
 Wiranto Sejarah Keling, https://keling.jepara.go.id/wp-

content/uploads/sites/8/2018/04/Sejarah-Keling.pdf, di akses pada tanggal 10 oktober 2020, h. 3 
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 Ibid.,  
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 Ibid., h. 4 
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Kisah legenda ini bercerita mengenai Ratu Shima yang mendidik 

rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras kejahatan 

pencurian. Ia menerapkan hukuman yang keras yaitu pemotongan tangan 

bagi siapa saja yang mencuri. Pada suatu ketika seorang raja dari seberang 

lautan mendengar mengenai kemashuran rakyat kerajaan Kalingga yang 

terkenal jujur dan taat hukum. Untuk mengujinya ia meletakkan sekantung 

uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak ada sorang pun rakyat 

Kalingga yang berani menyentuh apalagi mengambil barang yang bukan 

miliknya. Hingga tiga tahun kemudian kantung itu disentuh oleh putra 

mahkota dengan kakinya.96 

       Faktanya di Puncak Rahtawu (Gunung Muria) dekat dengan 

Kecamatan Keling, Jepara di sana terdapat empat arca batu, yaitu arca 

Batara Guru, Narada, Togog, dan Wisnu. Sampai sekarang belum ada 

yang bisa memastikan bagaimana mengangkut arca tersebut ke puncak itu 

mengingat medan yang begitu berat. Pada tahun 1990, di seputar puncak 

tersebut, Prof Gunadi dan empat orang tenaga stafnya dari Balai Arkeologi 

Nasional Yogyakarta (kini Balai Arkeologi Yogyakarta) menemukan 

Prasasti Rahtawun. Selain empat arca, di kawasan itu ada pula enam 

tempat pemujaan yang letaknya tersebar dari arah bawah hingga 

menjelang puncak. Masing-masing diberi nama (pewayangan) Bambang 
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 Sukoco, sesepuh desa keling, wawancara pribadi pada tanggal 5 oktober, 2020. 
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Sakri, Abiyoso, Jonggring Saloko, Sekutrem, Pandu Dewonoto, dan 

Kamunoyoso.97 

       Peninggalan sejarah Candi Angin dan candi bubrah ditemukan di Desa 

Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sedangkan 

di desa Keling sendiri ada gunung yang bernama terwili, banyak sejarawan 

yang menyebutkan dengan julukan kandang cheleng ratu Shima, dan 

tempat kandang kudanya ratu Shima. 

       Sedangkan dusun Mbono Keling, kecamatan Keling Kabupaten 

Jepara, nama Mbono berasal dari Waliyullah yang pernah menyebarkan 

agama islam di desa keling dan sekitarnnya beliau bernama Abdulloh 

Sohib Al-Bana atau yang di sebut mbah Mbono.98 

3. Agama Dan Organisasi Di desa Keling Mbono Kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara. 

       Agama yang di anut masyarakat keling mbono adalah keseluruhan 

beragama islam, dengan jumlag 8 Rt dan 678 KK. Jumlah tempat ibadah 

di desa Keling Mbono 4, 3 diantaranya musholla, dan satu Masjid yang 

terletak di rt 04.99 

       Organisasi agama yang di ikuti warga Keling Mbono 99,9 persen NU 

sedangkan 0,1 organisasi muhammadiyah. Terdiri dari Anshor, Banser, 

Muslimat, Fatayat, dan IPNU & IPPNU.  

                                                 
     

97
 Sejarah keling, Op Cit., 
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 Sukoco, Op Cit., 
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 Observasi pribadi, pada tanggal 1 oktober 2020. 
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B. Data Khusus Organisasi IPNU Dan IPPNU 

1. Sejarah Terbentuknya Organisasi IPNU Dan IPPNU Ranting Satu Keling. 

       Organisasi IPNU dan IPPNU ranting satu keling di bentuk pada 12 

februari tahun 2016  tepatnya bakda dzuhur’ jam 13.00 yang di lantik 

langsung oleh ketua PAC Kecamatan Keling rekan Nur Hasan dan di 

dampingi oleh bapak kepala desa bapak Nur Kholis. Ketua IPNU terpilih 

rekan Endri Setiawan, ketua IPPNU terpilih rekanita Widiya Sari, 

sekretaris terpilih Ah. Nur Faiz dan Faizatun Nswah.100 

       Tujuan dibentuknya organisasi IPNU dan IPPNU ranting satu Keling 

adalah untuk wadah bagi generasi remaja desa Keling, untuk menjadi 

insan yang kamil dan berakhlakul karimah, berguna bagi masyarakat 

setempat, dan sebagai santri Hadrotus Syaickh Hasyim Asyari. Hal ini 

disampaikan saat konsultasi dengan ketua pimpinan ranting keling pada 

sebelum terbentuknya IPNU dan IPPNU ranting satu Keling.101 

       Dari saran yang di berikan beliau Bapak Sholekan S.Pd.I selaku ketua 

NU pimpinan ranting Keling saat itu, maka akhirnya di bentuklah 

organisasi IPNU dan IPPNU ranting satu keling. 

2. Program unggulan organisasi IPNU dan IPPNU ranting satu Keling. 

       Terbentuknya IPNU dan IPPNU keling ranting satu ada beberapa poin 

progja yang di usulkan yaitu khotmil qur’an, rutinan ngaji kitab kuning, 

pelatihan tahlil, pelatihan pidato, dan pelatihan membuat roti bakar. Yang 

menjadi program unggulan yaitu khotmil qur’an dan ngaji kitab kuning, 

                                                 
     

100
 Observasi pribadi, pada tanggal 12 februari 2016 
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 Sholekhan, ketua NU ranting Keling, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, wawancara 

pribadi, pada tanggal 10 januari 2016. 
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khotmil qur’an menjadi dua bagian yaitu rutinan selapanan, dan rutinan 

ketika tuju hari masyarakat desa keling yang meninggal.102 

a. Ngaji kitab kuning 

       Ngaji kitab kuning dilaksanakan pada setiap hari malem ahad, 

kegiatan rutinan ini di lakukan untuk mengisi waktu libur yang 

sebagian besar di lakukan oleh remaja. Pembacaan kitab kuning di isi 

oleh mantan ketua IPNU tahun 2016-2017 saudara Endri Setiawan, 

dan di isi oleh saodara M. Rozi Abdillah, kitab yang di kaji ialah kitab 

manakib Syeckh Abdul Qodir Al-Jaelani RA, kitab fiqih Fathul Qorib, 

dan Lubabul Hadis. 

       Rutinan ini dilakukan dalam rangka menambah wawasan anggota 

organisasi IPNU dan IPPNU, organisasi menyiapkan absensi untuk 

anggota dimana absensi ini diharapkan untuk menarik minat dan 

ketertiban dalam berorganisasi. 

b. Khotmil qur’an 

       Rutinan khotmil qur’an di laksanakan setiap satu bulan sekali di 

masing-masing masjid di tiga dusun Mbono, Ngasem, dan Kampung 

Anyar secara bergantian rutinan ini khusus bagi semua anggota 

organisasi dan remaja Desa Keling. Tujuan rutinan ini adalah agar 

remaja di desa keling membiasakan diri dalam hal-hal yang positif dan 

berguna bagi diri sendiri. 

                                                 
     

102
 Observasi Pribadi, pembentukan pengurus harian dan progja IPNU dan IPPNU, pada tanggal 

13 februari 2016. 
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      Ada juga khotmil qur’an yang bersifat kemasyarakatan yang di 

lakukan oleh organisasi IPNU dan IPPNU setiap dalam rangka tuju 

hari orang meninggal dan tidak meminta biaya di tiga dusun Mbono, 

Ngasem, dan Kampung Anyar. Tujuan rutinan khotmil quran ini 

adalah menumbuhkan rasa kepedulian di masyaarakat sebagai remaja, 

sebagai remaja membawa manfaat bagi lingkungan sekitar, dan 

menumbuhkan rasa empati masyarakat sekitar terhadap organisasi 

IPNU dan IPPNU sendiri. 

C. Data Hasil Penelitian 

1. Bentuk Kenakalan Remaja di Dukuh Mbono, Desa Keling, 

Kecamatan Keling Kabupaten Jepara 

       Desa Keling Dukuh Mbono Jepara merupakan dukuh dengan jumlah 

penduduk remaja berjumlah 57 jiwa, kasus kenakalan remaja dari tahun 

2016 sampai tahun 2020 kasus yang terjadi masih sama, jenis kasunya 

bermacam-macam seperti: minum-minuman keras, judi, perkelahian, balap 

liar, pergaulan bebas, pencurian, dan bolos sekolah. Data kasus ini peneliti 

dapatakan secara langsung dari ketua RW 06 Keling Jepara.103 
 

       Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan beberapa 

narasumber bentuk kenakalan remaja yang terjadi di Dukuh Mbono menurut 

bapak Moh Susanto, M.Pd. adalah sebagai berikut : 

“Kenakalan anak-anak sekarang kadang kurang terdeteksi oleh orang 

tua. Mungkin mereka menggap anaknya pendiam, tetapi di luar rumah 

ternyata sering melakukan tindakan yang kurang baik bersama teman-

teman seumuran mereka, dan karena kebiasaan orang yang di anggap 

                                                 
     

103
Nur Choiri, Ketua RW 06 Dusun Mbono Keling Jepara, Wawancara Pribadi, Jepara, 25 

september 2020 
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senior dan di tirukan oleh regenerasi seterusnya, begitu pula teman 

sebayanya satu orang saja yang tidak baik bisa mempengaruhi banyak 

teman pergaulannya seketika itu juga. Kenakalan yang terjadi di 

Dukuh Mbono yang sering ditemui diantaranya itu minum-minuman 

keras itu yang paling marak, selain itu judi, perkelahian, pencurian 

juga sering kalau malam hari, pergaulan bebas, dan bolos sekolah”.104 

 

       Bentuk kenakalan remaja lainnya diungkapkan oleh ketua pemuda desa 

Keling Mbono sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut : 

“Kenakalan yang paling marak di sini ya merokok dan minum-

minuman keras, dan bolos sekolah yang paling sering terjadi. Apalagi 

sekarang anak-anak kecil sudah mulai merokok, diam-diam tanpa 

sepengetahuan orang tua mereka merokok. Itu merupakan persoalan 

mengakar yang sampai sekarang belum bisa sepenuhnya terselesaikan 

walaupun memang sekarang sudah mulai berkurang”.105 

 

       Kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di Dukuh Mbono masih 

tergolong sebagai kenakalan yang masih wajar, tetapi harus mendapatkan 

perhatian karena sekecil apapun kenakalan remaja akan memilki dampak 

yang dapat merugikan remaja itu sendiri atau bahkan lingkungan. Hal ini 

yang sesuai dengan pendapat Bapak Nur Choiri sebagai berikut : 

“Kenakalan remaja di Dukuh Mbono masih tergolong sebagai 

kenakalan yang masih dalam batas wajar. Maksudnya tidak sampai 

yang bersifat kriminal sampai bunuh membunuh. Alhamdulilahnya 

masalah dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. Tapi ya namanya 

kenakalan remaja tidak boleh disepelekan, karena jika dibiarkan maka 

akan menyebabkan masalah yang besar baik bagi si pelaku atau 

bahkan akan memberikan dampak pada lingkungan.106” 

 

       Perkelahian, merokok belum cukup umur, dan minum-minuman keras 

menjadi kenakalan remaja yang sering ditemukan di Dukuh Mbono. 

Kenakalan ini sering dilakukan oleh remaja atau bahkan anak-anak, karena 
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 Moch Susanto, wakil ketua NU ranting Keling, wawancara pribadi, Jepara, 3 oktober 2020. 
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 M. Rizal Ariza, Ketua Pemuda Dukuh Mbono, Desa Keling, Kecamatan Keling, Jepara, 

Wawancara Pribadi, 09 september 2020. 
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mereka berpikiran bahwa merokok dan minum-minuman keras dianggap 

sebagai hal yang biasa, yang lumrah dilakukan oleh remaja seusia mereka. 

Hal ini sesuai dengan pengakuan dari beberapa remaja Dukuh Mbono 

sebagai berikut: 

“Saya mulai merokok mulai sejak dari SD, mabuk-mabukan itu sejak 

SMP sejak itu pun saya mulaai hobi nonton dangdut, dan tawuran 

ketika nonton, sekarang saya SMA masih pengen seneng-seneng 

hiburran dulu (nonton dangdut, minuman keras, tawuran). Karna 

grombolan saya, senior saya begitu semua jadi ya ikut-ikutan saja, biar 

punya temen gromboolan,  gak di kumpulin temen-temen, dulu kalo 

tidak ikut dianggap tidak setia kawan jadi ya sudah, sampai sekarang 

masih sering minuman keras karena sudah menjadi kebiasaan ketika 

kumpul temen”.107 

 

       Dari paragraf diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk kenakalan remaja 

di Dukuh Mbono Desa Keling adalah kenakalan yang bersifat amoral dan 

asosial seperti bolos sekolah, keluyuran, bergaul dengan temaan yang buruk. 

Bersifat melanggar undang-undang seperti judi, pencurian. Kenakalan husus 

seperti narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Tetapi yang paling 

banyak terjadi adalah merokok dan minum-minuman keras. 

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kenakalan Remaja di 

Dukuh Mbono, Desa Keling, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara 

       Faktor penyebab kenakalan remaja di Dukuh Mbono menjadi pemicu 

berkembangnya kenakalan remaja dengan mudah di Dukuh Mbono. Salah 

satu penyebabnya adalah kerena bekembangnya teknologi. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan bapak Moch Susanto M.Pd. sebagai berikut : 

Faktor penyebab kenakalan remaja salah satunya karena dampak 

negatif dari teknologi ya, dan tidak imbangi dengan pengawasan dan 
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 Riqi dkk , Remaja Dukuh Mbono, Desa Keling, Kecamatan Keling, Jepara, Wawancara 

Pribadi, 09 september 2020. 
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bimbingan dari orang tua. Akibatnya anak-anak, remaja, tidak mampu 

memfilter mana yang mereka butuhkan sebagai pengetahuan, mana 

yang merek butuhkan sebagai hiburan, atau bahkan yang sebenarnya 

tidak mereka perlukan tetapi dengan mudah mereka dapat 

mengaksesnya. 108 

 

       Selain itu juga menambahkan bahwa penyebab maraknya minum-

minuman keras di lingkungan mereka karena banyaknya orang tua mereka 

yang masih suka minum-minuman keras, anak-anak yang putus sekolah 

karena ingin berkerja, banyaknya tongkrongan remaja-remaja 

pengangguran, dan akibat kebiasaan dari remaja yang merantau dan kembali 

ke desa dengan kebiasaan barunya di kota.109 

       Sedangkan pendapat lain diungkapkan Bapak Sholekhan S.Pd. I 

mengenai faktor penyebab kenakalan remaja, sebagai berikut : 

Faktor yang menjadi pemicu kenakalan remaja adalah karena 

kurangnya perhatian dari orang tua, faktor lingkungan, faktor teman 

sebagaya, kalau misalnya ada temannya yang merokok otomatis anak-

anak langsung penasaran dan ikut-ikutan.110 

 

       Bapak Sholekhan, S.Pd.I juga menambahkan bahwa kenakalan remaja 

ini dipengaruhi oleh faktor informasi dari luar yang keliru, faktor dari orang 

tua yang kurang memperhatikan anaknya, dan yang terakhir karena 

pengaruh dari kehidupan kota (suka hura-hura) yang dibawa ketika sudah 

kembali ke desa, serta pergaulan dari teman sebaya. 

       Hasil analisis dari beberapa wawancara dengan remaja bahwa mereka 

melakukan kenakalan remaja dikarenakan karna faktor ikut-ikutan, rasa 

penasaran, pengaruh teman, dan tidak adanya pengawasan dari orang tua. 
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Namun ada juga yang karena orang tuanya yang juga masih berprilaku 

menyimpang, dan juga remaja yang iseng-iseng mencoba.  

       Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa kenakalan remaja 

timbul karena faktor salah pergaulan dengan teman, kurangnya arahan dari 

orang tua, minum-minuman keras sudah menjadi kebiasaan ketika kumpul 

teman, kurangnya pendidikan remaja karena putus sekolah yang lebih 

memilih menjadi sebagai pekerja kuli bangunan, dan lingkungan keluarga 

yang terbiasa melakukan perbuatan menyimpang.   

       Dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja 

di dukuh Mbono dapat kelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internalya adalah lemahnya kontrol diri, kurangnya 

pendidikan individu remaja, dan ketidak mampuan penyesuaian diri 

terhadap perubahan lingkungan baik dan kreatif. Sedangkan faktor 

eksternalnya adalah pengaruh teknologi, kurang pemanfaatan waktu 

senggang, pengaruh teman sebaya yang keliru, dan tidak adanya 

pengawasan dari orang tua. 

3. Peran Organisasi IPNU Dan IPPNU Dalam Menanggulangi 

Kenakalan Remaja Melalui Rutinan Ngaji Kitab Kuning Dan 

Khotmil Qur’an Di Dukuh Mbono, Desa Keling, Kecamatan Keling 

Kabupaten Jepara 

       Peran dari organisasi IPNU dan IPPNU dalam menanggulangi 

kenakalan remaja melalui rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an 

dapat dilakukan dengan rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an. Hal 

ini diungkapkan oleh ketua IPNU dan IPPNU sebagai berikut : 
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“Salah satu tindakan pencegahan kenakalan remaja atau 

penanggulangan yang dilakukan IPNU dan IPPNU adalah dengan 

melakukan rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an”111  

 

  

Gambar. 01 Rutinan Khotmil Qur’an di Masjid 

       Ketua IPNU dan IPPNU juga menjelaskan bahwa kegiatan rutinan 

khotmil qur’an ini sangat membantu dalam menanggulangi kenakalan 

remaja di Dukuh Mbono, Ngasem, dan Kampung Anyar. Pertemuan ini 

berisi mengaji dan pembinaan. Khotmil qur’an yang dilaksanakan setiap 

satu bulan sekali ini, bertujuan agar terbentuknya remaja Desa Keling yang 

arif, berakhlakul karimah selalu mengisi kegiatan yang positif mengganti 

kegiaatan yang kurang bermanfaat. 

       Setiap rutinan khotmil quran yang di laksanakan di masjid  kita sebagai 

organisasi turut mengundang tokoh masyarakat desa untuk member 

pembinaan terhadap anggota, dan remaja sekitar yang mengikuti acara. 

Tujuan pembinaan ini untuk member wawasan pengalaman terhadap remaja 

lebih member manfaat kontribusi positif terhadap lingkungan. 
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 Hanif Lutfillah, Faizzatun Niswah, Ketua IPNU dan IPPNU ranting satu Keling, Kecamatan 

Keling Kabupaten Jepara, wawancara pribadi, jepara, 22 oktober 2020. 
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Gambar . 02 buku induk kegiatan 

       Buku induk kegiatan ini adalah untuk administrasi, dan sebagai evaluasi 

untuk organisasi. Dengan di bentuknya rutinan ini agar anggota IPNU dan 

IPPNU tetap konsisten dalam mengikuuti kegiatan, organisasi membuat 

absensi kehadiran, agar anggota satu dengan yang lain selalu bisa saling 

memotivasi dan mengajak berpartisipasi.  

       Berkaitan dengan rutinan khotmil qur’an ketua IPNU dan IPNU 

menambahkan, ada juga rutinan khotmil qur’an yang sifatnya 

kemasyarakatan. 

“rutinan khotmil quran yang sifatnya kemasyarakatan ini dilakukan 

setiap di tuju harinya orang meninggal di Desa Keling dusun Mbono, 

Ngasem, dan Kampung Anyar. Rutinan ini ada tiga tujuan, pertama 

untuk menunjukkan bahwa kami remaja bermanfaat bagi lingkungan, 

kedua lewat rutinan ini agar remaja Desa Keling senantiasaa selalu 

peduli dengan lingkungan masyarakat dengan kontribusi hal yang 

positif dan bermanfaat, ketiga menarik empati dukungan masyarakat 

terhadap organisasi IPNU dan IPPNU ini”112 

 

 

Gambar. 03 Rutinan Khotmil Qur’an Tuju Hari Orang Meninggal 
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       Isi dalam kegiatan rutinan khotmil qur’an organisasi IPNU dan IPPNU 

ranting satu keling adalah. pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat 

suci yang dilakukan oleh salah satu anggota, ketiga pembacaan al-qur’an, 

keempat tahlil yang di pimpin oleh salah satu anggota organisasi, dan yang 

kelima penutup. 

        Ketua IPNU dan IPPNU menambahkan kegiatan ini tidak serta merta 

hanya kepedulian kami organisasi terhadap masyarakat, akan tetapi lebih 

condong ke anggota kami dimana, yang pertamma melatih mental di depan 

masyarakat, kedua pelatihan-pelatihan yang organisasi berikan seperti tahlil, 

pidato, dan pembacaan ayat suci bisa di terapkan pada diri anggota, ketiga 

menunjukkan eksistensi sebagai remaja melalui organisasi IPNU dan 

IPPNU ini. 

  
Gambar. 04 Absensi  

       Pada kegiatan khotmil qur’an ini absensi berguna untuk mengetahui 

kesolidan setiap anggota, untuk mengetahui anggota yang tidak hadir, 

karena  anggota yang tidak hadir tetap di beri bagian membaca satu juz. 

Karna itu absensi disini sangat penting untuk mengontrol setiap anggota 

untuk saling berpartisipasi.  



62 

 

 

  
Gambar. 05 Khotmil Qur’an Dalam Acara Sedekah Bumi Desa Keling 

       Selain rutinan khotmil qur’an organisasi IPNU dan IPPNU juga 

menerima acara khotmil qur’an yang sifatnya undangan baik di acara desa 

maupun acara masyarakat. Organisasi IPNU dan IPPNU dengan senang hati 

jika di perlukan siapa saja dan acara apa saja yang bersifat keagamaan, dan 

bentuk kegiatan partisipasi tersebut organisasi enggan meminta kas maupun 

bentuk makanan karena tujuan dari awal terbentuknya organisasi ini adalah 

untuk mewadahi para remaja agar selalu ikhlas berkegiatan positif dan 

bermanfaat bagi desa, dan menghindari perbuatan yang merugikan 

lingkungan desa. 

       Selaras dengan kegiatan diatas, mantan ketua IPNU saudara Endri 

Setiawan mengatakan bahwa : 

“Kami melakukan kegiatan-kegiatan khotmil qur’an dalam tuju hari 

orang meninggal berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, kegiatan 

yang membentuk kpribadian dan akhlak yang baik, kegiatan yang 

berguna bagi lingkungan dan menerapkan pendekatan persuatif 

kepada anak-anak yang melakukan kenakalan. Tapi untuk melakukan 

pembinaan, kami hanya sebagai fasilitator dan ikut serta dalam 

mengunjugi dan merangkul remaja dan alhamdulilah mereka orang tua 

dan para anggota merespon positif dengan senang hati mulai 

mengikuti kegiatan rutinan ”113 

 

                                                 
     

113
 Endri Setiawan, Ketua IPNU ranting satu Keling 2016, wawancara pribadi, jepara 10 

oktober 2020. 
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      Jadi kesimpulannya adalah peran organisasi IPNU dan IPPNU 

melakukan pencegahan, pembinaan, dan pengarahan agar tidak terjadinya 

tindakan menyimpang oleh remaja Desa Keling yaitu Melalui Rutinan 

Khotmil Qur’an ini, proses yang sistematis dan teratur seperti isi acara, dan 

administrasi yang bagus bisa mengontrol semua anggota organisasi. 

       Selain rutinan khotmil qur’an organisasi IPNU dan IPPNU juga 

melaksanakan kegiatan  rutinan ngaji kitab kuning. Hal ini juga di 

sampaikan mantan ketua IPNU Endri Setiawan yaitu dengan rutinan ini 

diadakan untuk menambah wawasan keilmuan pada remara Desa Keling 

Khususnya para anggota IPNU dan IPPNU.114 

  
Gambar. 06 Rutinan Ngaji Kitab Kuning 

       Rutinan ngaji kitab kuning ini dilaksanakan pada hari malem ahad, 

ba’da isya’, yang di isi oleh Endri Setiawan, dan rekan Rozi Abdillah 

sebagai pembaca kitab. Kitab yang dikaji baru tiga yaitu manakibnya 

Syeckh Abdul Qodir Al-jaelani RA, fathul qorib, dan lubabul hadist. 

       Dilaksanakannya rutinan ngaji kitab kuning ini pada hari malem ahad 

karena, adanya upaya organisasi IPNU dan IPPNU dalam meminimalisir 

kegiatan- kegiatan remaja pada umumnya yang lebih memilih keluyuran, 

karena itulah organisasi membuat rutinan ngaji kitab kuning ini bertujuan 

mengajak semua anggota organisasi IPNU dan IPPNU ini untuk selalu 
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berkegiatan yang bermanfaat, walaupun di hari libur. Seperti yang 

disampaikan ketua IPNU dan IPPNU 

“ Rutinan ngaji kitab kuning ini dilakukan di hari malem ahad karena 

untuk meminimalisir kegiatan anggota yang tidak bermnfaat seperti, 

menongkrong, kluyuran, dan tindakan yang bisa merugikan remaja 

tersebut. Karena itulah di sini organisasi mengambil langkah untuk 

mencegah terjadinya tindakan menyimpang anggota melalui program 

rutinan ngaji kitab kuning ini”115 

 

       Mantan ketua IPNU saudara Endri Stiawan juga menambahkan bahwa 

rutinan ngaji kitab kuning ini dilaksanakan untuk menambah wawasan 

keilmuan anggota organisasi IPNU dan IPPNU khususnya bagi remaja Desa 

Keling. Kajian kitab pertama yaitu manakib Syeckh Abdul Qodir Al-jaelani, 

karena banyaknya organisasi yang belum mengetahui isi sejarah tentang 

keilmuan, keteladanan, dan kewalian syeickh Abdul Qodir Al-jaelani 

tersebut, kitab kedua yaitu fathul qorib yang di isi rekan Rozi Abdillah, 

dengan diharapkannya remaja yang memang faham hukum dasar fiqih dan 

menerapkannya, selain itu menambah keilmuan syariat islam tentang hukum 

tata cara bersuci, ibadah, muamalah, dan munakahat yang masih awam di 

kalangan remaja, apa lagi yang sekolahnya di umum, kitab ketiga lubabul 

hadist juga di harapkannya remaja setelah mengaji bisa menerapkan amalan-

amalan sunnah yang di bawa Rasullullah Saw. 

       Jadi dapat disimpulkan bahwa peran organisasi IPNU dan IPPNU 

dalam mengatasi kenakalan remaja di dukuh Mbono, Ngasem, dan 

Kampung Anyar dapat dilakukan dengan tindakan memberikan pengarahan, 

bimbingan, pendidikan dan pengajaran melalui progja IPNU dan IPPNU 
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 Hanif Lutfillah dan Faizatun Niswah, Op Cit., 
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dan kegiatan pengajian rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an 

khususnya. 

      Dengan adanya rutinan tersebut remaja akan mendapatkan bimbingan, 

seperti pelatihan tahlil, dan MC yang akan di terapkan untuk anggota di 

setiap rutinan tuju hari orang meninggal dengan diharapkannya 

terbentuknya mental remaja di masyarakat, pengarahan yang di dapatkan 

ketika rutinan khotmil qur’an di masjid dengan di harapkannya remaja yang 

kreatif di masyarakat dan berakhlkul karimah, ketiga keilmuan yang di 

dapatkan ketika mengikuti rutinan ngaji kitab kuning, ke empat menambah 

sikap religiustas bagi diri sendiri melalui terbiasanya membaca Al-qur’an 

dan mengaji agama. 

4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Organisasi IPNU dan 

IPPNU Ranting Satu Keling Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja Melalui Rutinan Ngaji Kitab Kuning Dan Khotmil Qur’an Di 

Desa Keling, Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. 

       Fakor pendukung dang penghambat peran organisasi dalam 

menanggulangi kenakalan remaja melalui rutinan ngaji kitab kuning dan 

khotmil qur’an ada dua faktor pendukung dan dua faktor penghambat. 

Seperti yang di katakan ketua IPNU dan IPPNU. 

“ ada beberapa faktor pendukung peran organisasi IPNU dan IPPNU 

yaitu seperti motivasi teman, motivasi dari diri sendiri, lingkungan 

masyarakat, orang tua yang mengizinkan anaknya ikut organisasi, 

tempat yang memadahi, fasilitas yang memadahi, keikut sertaan 

semua anggota, konsistensi anggota, kekompakan angota, Pembina 

organisasi, fasilitator pendukung organisasi, dan pengurus harian yang 

bisa di ajak kerja sama”
116

 

 

                                                 
     

116
 Ibid., 



66 

 

 

       Dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor pendukung dalam peran 

organisasi IPNU dan IPPNU dalam mengatasi kenakalan remaja melalui 

rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an yaitu : 

a. Faktor Internal 

1) Adanya motivasi dari diri sendiri. 

Motivasi dari diri sendiri sangatlah berpengaruh terhadap peran 

organisasi IPNU dan IPPNU, karena dengan adanya motivasi dari 

diri sendiri akan muncul sebuah keihlasan berorganisasi dan 

semangat berorganisasi. 

2) Keikut sertaan semua anggota. 

Keikut sertaan semua anggota juga sangatlah mempengaruhi 

terhadap peran organisasi IPNU dan IPPNU karena dengan gotong 

royong akan mempermudah gerak organisasi dalam berkiprah. 

3) Konsistensi anggota. 

Konsistensi anggota juga penting terhadap pendukung peran 

organisasi di karenakan denngan konsistensi anggota dapat 

mengoptimalkan dan membuahkan hasil yang maksimal. 

4) Pengurus harian yang saling bisa diajak kerja sama. 

Karena semua program kerja, administrasi, konsep, dan tatanan 

pengurusan dilakukan dan di atur oleh pengurus harian. Maka 

pengurus harian yang saling bisa diajak kerja sama bisa menjadi 

bertahannya dan kemajuan organisasi. 

5) Kekompakan anggota. 
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Kekompakan anggota juga sangat penting untuk mendukung peran 

organisasi, terlebih mendukung program yang dilaksanakan oleh 

organisasi, dan mendukung kinerja pengurus. Maka kekompakan 

adalah salah satu bentuk kenyamanan anggota terhadap organisasi. 

b. Faktor Ekternal 

1) Orang tua yang mengizinkan anaknya berorganisasi. 

Peran orang tua disini sangat penting sebagai faktor pendukung, 

karena dengan izin orang tua tidak ada rasa khawatir bagi 

organisasi dan anggota organisasi, selain itu juga kepercayaan 

orang tua sangat penting untuk sebuah lancarnya berorganisasi. 

2) Tempat yang memadahi. 

Tempat yang memadahi juga salah satu faktor pendukung 

organisasi karena dengan tempat yang mendukung bisa menjadikan 

kelancaran acara yang di selenggarakan rutinan, dan kegiatan IPNU 

dan IPPNU. 

3) Fasilitas yang memadahi. 

Dengan adanya fasilitas yang memadahi bisa menjadikan salah satu 

kelancaran sebuah acara, kegiatan organisasi, dan optimalnya 

kegiatan. 

4) Pembina organisasi. 

Adanya Pembina organisasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat 

juga membantu dalam kelancaran peran organisasi, karena dalam 
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berorganisasi harus ada seorang Pembina atau leader untuk 

berkolaborasi, dan konsultasi. 

5) Fasilitator pendukung organisasi. 

Fasilitator pendukung organisasi juga berpengaruh terhadap 

kelancaran peran organisasi, seperti perangkat desa dan petinggi 

desa. Karena dengan adanya fasilitator pendukung dapat membantu 

apa yang di butuhkan sebuah organisasi. 

6) Lingkungan masyarakat yang mendukung. 

Lingkungan masyarakat yang mendukung juga berpengaruh 

terhadap lancarnya peran organisasi, karena sebuah kegiatan 

peran yang dilakukan oleh organisasi IPNU dan IPPNU ini 

banyak melibatkan masyarakat setempat. Dengan dukungan 

lingkungan masyarakat organisasi dapat leluasa mengembangkan 

perannya. 

       Faktor-faktor penghambat peran organisasi dalam menanggulangi 

kenakalan remaja melalui rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an ada 

dua faktor. Seperti yang di ungkapkan ketua IPNU dan IPPNU. 

“ada beberapa faktor penghambat dalam peran organisasi IPNU dan 

IPPNU khususnya acara rutinan, seperti anggota yang sudah berkerja, 

anggota yang kuliah di luar daerah, kesibukan pengisi acara rutinan 

ngaji, kurangnya adaptasi anggota baru, kurangnya komunikasi, 

kurangn fokus dalam berorganisasi, dan tidak di izini orang tua pergi 

malam”
117
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        Dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor penghambat dari peran 

organisasi IPNU dan IPPNU dalam menanggulangi kenakalan remaja 

melalui rutinan ngaji kitab kuning dan khotmil qur’an di Desa Keling yaitu: 

a. Faktor Internal. 

1) Anggota yang sudah berkerja. 

Anggota yang sudah berkerja seringkali tidak bisa membagi waktu 

untuk mengikuti rutinan, khususnya khotmil quran tuju hari orang 

meninggal, karena waktu acara sore sedangkan kerja pulangnya 

jam empat atau jam lima. 

2) Anggota yang kuliah di luar daerah. 

Anggota yang sudah kuliah di luar kota tidak bisa konsisten dalam 

berorganisasi karena kendala jarak pulang. 

3) Kurangnya komunikasi. 

Kurangnya komunikasi dalam organisasi kadang membuat anggota 

banyak yang mengetahui tentang dilaksanakannya rutinan. 

4) Kurang fokus dalam berorganisasi. 

Seringkali beberapa anggota organisasi menyepelekan tentang 

kegiatan rutinan, karena menganggap dirinya sudah tidak pantas 

berorganisasi. 

5) Kurangya adaptasi anggota baru. 

Kurangnya adaptasi anggota baru akan mempengaruhi 

kekompakan, karena ada kecanggungan antara individu satu 

dengan yang lain. 
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b. Faktor Eksternal 

1) Tidak di izini orang tua pergi malam. 

Salah satu penghambat peran organisasi IPPNU adalah masalah 

izin orang tua, karena beberapa orang tua masih ragu dan khawatir 

dengan anaknya dikarenakan anak tersebut suka bohong. 

2) Sibuknya pengisi acara rutinan. 

Sibuknya pengisi acara rutinan kadang menjadi penghambat, jika 

pengisi acara tidak hadir maka rutinan di isi kegiatan seadanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


