
 

 

ABSTRAK 

Ahmad Fadilah  : Dinamika Keagamaan Para Gurandil Kampung Babakan Desa 

Cisarua Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 

Aktivitas merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan atau 

mengembangkan potensi seseorang atau kelompok dalam berbagai jenis kegiatan 

yang mereka sukai dan kemudian berimplikasi pada tingkah laku masyarakatnya. 

Aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat ialah pengajian, upacara 

keagamaan serta aktivitas di bidang pendidikan atau pada istitusi sosial 

masyarakat kampung Babakan desa Cisarua. Akan tetapi setelah munculnya 

lokasi penambangan emas di daerah kecamatan nanggung, khususnya desa 

Cisarua ini, dan banyaknya para pendatang dari luar daerah,  secara langsung 

menyebabkan munculnya perubahan dalam aktivitas-aktivitas keseharian dari 

masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu 1990-2010. 

Berdasarkan fenomena ini, maka tujuan dari penelitian ialah untuk 

mengetahui bagaimana kondisi masyarakat kampung Babakan serta aktivitas 

keagamaan dari tahun 1990-2010. Adapun metode penilitian yang penulis 

gunakan adalah metode peneliian sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik, 

interpretasi, dan historiografi, dan disertai dengan ilmu-ilmu bantu, seperti 

sosiologi agama, dan yang lainnya. Adapun sumber yang digunakan adalah 

sumber primer yang berupa wawancara langsung, foto-foto aktifitas keagamaa, 

serta sumber sekundernya adalah buku-buku tentang upacara keagamaan. 

Desa Cisarua merupakan salah satu daerah yang berada di kabupaten 

Bogor yang wilayahnya merupakan wilayah pedesaan. Kehidupan sebagai 

masyarakat agraris telah melatar belakangi keadaan sosial budaya masyarakat 

desa Cisarua, namun setelah adanya lokasi penambangan emas, masyarakat desa 

Cisarua khususnya masyarakat kampung Babakan sedikit demi sedikit mulai 

muncul perubahan dimasyarakat dalam berbagai aspek, seperti ekonomi dan 

keagamaan. 

Dari waktu ke-waktu yakni dari tahun 1990-2010 adanya perbedaan dan 

perubahan dalam aktivitas keagamaan seperti pengajian,, upacara keagamaan, 

serta aktivitas-aktivitas keagamaan yang lainnya. Selain hal tersebut, terdapat pula 

jenis aktivitas dibidan pendidikan seperti Taman Pendidikan Al-Quran, dan 

Madrasah Diniyah. Bagi masyarakat kampung Babakan, aktivitas keagamaan 

merupakan aktivitas yang sangat disakralkan sehingga harus tetap dilaksanakan, 

dengan adanya dukungan dan respon dari seluruh lapisan masyarakat terhadap 

semua kegiatan-kegiatan keagamaan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan 

keagamaan mendapatkan dukungan tidak hanya dari masyarakat kampung 

Babakan saja melainkan kadang ada pula dari pihak ketiga dan keempat. 


