
 

 

ABSTRAK 

DENDEN DENI SETIAWAN: Kontribusi Komunitas Pemuda Hijrah Dalam 

Membangun Perilaku Sosial Remaja (Studi Deskriptif Pada Komunitas Pemuda 

Hijrah di Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung). 

 

Penelitian ini berawal dari fenomena hijrah yang sedang melanda remaja 

di Kota Bandung. Fenomena yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti 

permasalahan ini adalah kontribusi sebuah komunitas dalam membangun perilaku 

sosial remaja. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang terbentuknya Komunitas 

Pemuda Hijrah, untuk mengetahui bagaimana program kegiatan Komunitas 

Pemuda Hijrah dalam membangun perilaku sosial remaja di Kelurahan Cihapit 

Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung, untuk mengentahui bagaimana 

keberhasilan Komunitas Pemuda Hijrah dalam membangun perilaku sosial remaja 

di Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori 

tindakan sosial Max Weber menurutnya, tindakan sosial adalah konsep yang 

paling mendasar dalam bidang sosiologi. Tindakan sosial adalah segala perilaku 

manusia yang mempunyai makna subjektif. Unsur yang ditekankan oleh Weber 

dalam pengertiannya adalah makna subjektif seorang pelaku. Teori tersebut 

dijadikan sebagai kerangka pemikiran dalam melihat berbagai fenomena yang 

muncul dilapangan, terutama berkaitan dengan Kontribusi Komunitas Pemuda 

Hijrah Dalam Membangun Perilaku Sosial Remaja (Studi Deskriptif Pada 

Komunitas Pemuda Hijrah di Kelurahan Cihapit Kecamatan Bandung Wetan Kota 

Bandung). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data yang didapat, 

kemudian memaparkan dalam bentuk narasi cerita berdasarkan data wawancara, 

observasi yang telah didapat dan juga dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto, 

agenda kegiatan dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan 

mengambarkan tentang Kontribusi Komunitas Pemuda Hijrah Dalam Membangun 

Perilaku Sosial Remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Komunitas Pemuda Hijrah tercipta 

atas dasar keprihatinan terhadap permasalahan remaja khusunya di Kota Bandung 

yang jauh dari masjid. Program kegiatan Komunitas Pemuda Hijrah dalam 

membangun perilaku sosial remaja adalah kajian rutin, belajar tahsin dan 

maqomat, sahur puasa sunat dan shalat subuh bersama, ngabuburide dan buka 

puasa bersama, GO-Shift (safari masjid), Shift dadakan, kegiatan charity (amal), 

program bahasa Arab, aksi penghapusan tato bersama, dan program tarbiyah 

(pendidikan). Keberhasilan Komunitas Pemuda Hijrah dalam membangun 

perilaku sosial remaja adalah meningkatkan minat anak muda untuk datang ke 

masjid, menghilangkan persepsi negatif di masyarakat terhadap geng motor, 

bekerja sama dengan organisasi-organisai kemanusiaan dalam membangun 

perilaku sosial remaja. 
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