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 BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN SOSIAL KEAGAMAAN DI DESA 

LIMBANG JAYA 

 

A. Pengertian Peran Sosial Keagamaan 

Peran sosial keagamaan kalau diuraikan maka menjadi tiga kata 

yaitu:peran, sosial, keagamaan. Oleh sebab itu, sebelum mengambil makna 

dari peran sosial keagamaan perlu dipahami terlebih dahulu makna dari tiga 

kata tersebut. Meurut kamus besar bahasa Indonesia  istilah peran memiliki 

arti seprangkat tingkah diharapkan yang dimiliki oleh orang atau kelompok 

yang berkedudukan di masyarakat. Jadi peranan adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan.
1
 

Dari makna teori tersebut maka di pahami bahwa pengertian peran 

adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh setiap individu dari 

masyarakat yang dipandang atau memiliki kedudukan dalam masyarakat 

seperti pemimpin, tokoh adat, tokoh agama ataupun kelompok sosial dan 

lembagai sosial masyarakat. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia makna sosial adalah segala 

sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat dan kemasyarakatan.
2
 Kata sosial 

juga dapat di defenisikan sebagai kelompok manusia yang sudah cukup lama 

hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan 

berfikir mengenai dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang membentuk 

                                                           
1
 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, Jakarta, PT Media 

Pustaka Phoenix, Hlm 652 
2
 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., Hlm 807 
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kebudayaan.  Jadi sosial merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah 

hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang 

bersifat rapuh didalmannya. 

Sedangkan kata keagamaan itu sendiri berasal dari kata “gama” dan 

mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Agama itu sendiri mempunyai arti 

kepercayaan kepada Allah, ajaran kebaikan yang bertalian dengan 

kepercayaan. Pengertian agama bila ditinjau dari akar kata maknanya 

“agama” berasal dari bahasa sansekerta “a” yang artinya “tidak” dan kata 

”gama” yang berarti “kacau” jadi kalau kita telusuri dari makna artinya maka 

kita akan mendapatkan arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau 

tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia. Sedangkan 

dalam bahasa Barat adalah “Religion” yang berakar dari bahsa Latin 

“Relegere” yang berarti “membaca ulang”, dan “Religere” yang berarti 

“mengikat erat-erat”. Jadi kata keagamaan mempunyai arti segala aktivitas 

dalam kehidupan yang di dasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakininya 

agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari.
3
  

Jadi maksud kehidupan sosial keagamaan adalah perilaku yang telah 

menjadi kebiasaan yang diwariskan dari generasi kegenerasi yang telah 

terikat erat dan berhubungan dengan masyarakat yang merupakan 

pelaksanaan dari ajaran agama dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                           
3
 Adeng Muchtar Ghazali, Agama Dan Keberagamaan Dalam Konteks Perbandingan 

Agama, Bandung, Pustaka Setia, 2004, Hlm 23 
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Jadi, dari berbagai uraian diatas peniliti dapat menyimpulkan 

bahwasanya peran sosial keagamaan adalah seperangkat tingkah laku yang 

diharapkan oleh orang lain untuk mengadakan perubahan sosial yang lebih 

baik dalam aturan-aturan untuk keselamatan dunia dan akhirat. 

Berdasarkan fungsinya agama memiliki dua fungsi yaitu; pertama, 

menjelaskan suatu cakrawala pandang tentang dunia yang tidak terjangkau 

oleh manusia yang dapat melahirkan deprivasi dan frustasi yang bermakna. 

Kedua, agama sebagai sarana ritual yang memungkinkan hubungan manusia 

dengan hal yang di luar jangkauannya. Hubungan ini tumbuh dari akumulasi 

dua sikap yang pada dasarnya saling bertentangan akan tetapi larut menjadi 

satu dalam diri manusia.
4
  

Agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia. Keterlibatan 

fungsi efektif dan konatif terlihat pada pengalaman ketuhanan dan rasa 

kerinduan kepada tuhan, sedangkan fungsi motorik tampak pada perbuatan 

dan gerakan tingkah laku keagamaan. Keseluruhan aspek tersebut sulit 

dipisahkan karena merupakan kesadaran beragama yang utuh dalam 

kepribadian seseorang. Jadi, fungsi agama yakni agar lebih memperbaiki 

hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan Allah 

Swt. 

 Prilaku keagamaan sangat beragam pemahaman tentang prilaku ini dan 

hanya bisa diraih dari sudut pandang pengalaman-pengalaman subyektif, ide-

                                                           
4
 M. Ridwan Lubis, Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama Dalam 

Interaksi Sosia, Jakarta, Kencana, 2017. Hlm 22-23 
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ide, dan tujuan-tujuan yang diperoleh oleh individu itu sendiri.
5
 Kehidupan 

sosial sehari-hari banyak masalah-masalah yang terjadi, namun untuk 

memecahkan masalah tersebut perlu memahami ilmu Sosiologi untuk 

menjelaskan perubahan dan pergeseran dalam struktur sosial, sistem sosial 

dan pranata sosial.
6
 

Keberagamaan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika melakukan prilaku 

ritual keagamaan berupa ibadah, tetapi juga aktivitas lain yang meliputi 

kekuatan supranatural. Aktivitas tersebut bukan hanya berupa aktivitas yang 

tampak oleh mata namun juga aktivitas yang ada dalam hati yang ada pada 

diri seseorang. 

Fenomena keagamaan atau kehidupan beragama bisa menjadi sumber 

kajian sosiologi, misalnya bagi kaum muslim, agama bisa menyangkut 

sumber identitas, sumber nilai, dan norma sosial. Karena itu agama 

menyangkut masalah makna sebagai landasan dasar untuk melihat dan 

memaknai realitas. Landasan ini “otentik” karena didukung oleh ikatan 

transendental yang sakral. Di sini terdapat hubungan yang dialektis antara 

sistem makna yang dipancarkan dan pengertian yang dihayati oleh para 

pemeluk yang secara objektif juga terikat oleh konteks realitasnya.
7
 

Ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan di Indonesia atau juga 

dikenal Nusantara jauh sebelum perkembangan ilmu-ilmu sosial di kawasan 

                                                           
5
 Max weber, Sosiologi Agama, Yogyakarta, IRCiSoD, 2012, Hlm. 97 

6
 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara Memahami Sosiologi Integralistik, jakarta, 

Kencana PrenadaMedia Grup. 2013.  Hlm 50 
7
 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara...., Hlm 164 
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lainnya, corak ilmu sosial Nusantara secara umum masih mengikuti 

perkembangan ilmu sosial di Barat dan khususnya Eropa, tempat di mana 

ilmu sosial ,ulai mengalami perkembangan yang mengagumkan.
8
 Prilaku 

sosial tampak pada respon terhadap orang lain yang dinyatakan dengan 

hubungan timbal balik antara pribadi melalui perasaan, tindakan, sikap, 

keyakinan, maupun rasa hormat terhadap orang lain. 

Salah satu sosiolog yang berasal dari Eropa yaitu Emile Durkhem. 

Durkhem tertarik pada unsur-unsur solidaritas masyarakat. Dia mencari 

prinsip yang mempertalikan anggota masyarakat. Emile Durkhem 

menyatakan agama harus mempunyai fungsi. Agama bukan ilusi, tetapi 

merupakan fakta sosial yang dapat di identifikasi dan mempuyai kepentingan 

sosial. Semua konsep dasar yang dihubungkan dengan dewa, jiwa, nafas dan 

totem berasal dari golongan manusia yang berasal dari golongan sosial. 

Prinsip ini ditemukan oleh Durkhem pada waktu dia mempelajari masyarakat 

Aborigin Australia, karena dasar agama terdapat dalam totemisme. Bagi 

Emile Durkhem, agama memainkan peranan yang fungsional, karena agama 

adalah prinsip solidaritas masyarakat.
9
 

Beberapa asumsi pokok teori fungsionalisme adalah sebagai berikut: 

pertama, masyarakat sebagai sistem sosial terdiri atas bagian-bagian yag 

interdependen. Masing-masing bagian memiliki fungsi-fungsi tertentu yang 

berperan menjaga eksistensi dan berfungsinya sistem secara keseluruhan ; 

kedua, setiap elemen atau subsistem harus dikaji dalam hubungan dengan 

                                                           
8
 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara.... Hlm 4 

9
 Syamsuddin abdullah, agama dan masyarakat pendekatan sosiologi agama, jakarta, 

logos wacana ilmu, 1997. Hlm 31 
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fungsi-fungsi dan perannya terhadap sistem, serta dilihat apakah subsitem 

tersebut berfungsi atau tidak, dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh prilaku 

suatu subsistem. Jadi, yang dilihat adalah fungsi nyata, bukan fungsi 

“seharusnya”; ketiga, jika suatu sistem dapat mempertahankan  batas-

batasnya, maka sistem tersebut akan stabil; keempat, berfungsinya masing-

masing bagian dalam suatu sistem, akan menyebabkan sistem dalam keadaan 

aquilibrium; kelima, apabila terjadi disfungsi pada suatu bagian , akan 

menjadi kondisi abnormal, sehingga keadaan equilibrium tergaggu; keenam, 

masing-masing elemen sosial mimiliki fungsi manifes dan fungsi laten. 

Fungsi manifes adalah fungsi yang diharapkan, sedangkan fungsi laten adalah 

fungsi yang tidak dirancang, tidak diharapkan, atau tidak disadari.
10

 

Kehidupan sosial tentu memiliki kedudukan dan peran, dalam 

kehidupan sosial apabila seseorang telah menjalankan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka berarti telah menjalankan perannya. Antara 

peranan dan kedudukan sama-sama meimiliki fungsi yang terkait.
11

 Peranan 

sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan 

kedudukannya sebagai akibat dari interaksi sosial, sedangkan kedudukan 

adalah posisi seseorang atau seklompok orang sehubungan dengan adanya 

orang lain di sekitarnya akibat dari proses iteraksi sosial itu sendiri.
12

 Jadi, 

dalam kehidupan sosial besarnya suatu peran harus juga dilihat besarnya 

                                                           
10

 Nina Winangsih Syam, Sosiologi Sebagai Akar Ilmu Komunikasi, Bandung, Simbiosa 

Rekatama Media, 2012. Hlm 27-28 
11

 Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan 

Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi Dan Pemecahannya, Jakarta, Kencana, 2014. Hlm 

435 
12

 Elly M. Setiadi Dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi...., Hlm 111 
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kedudukan, karena antara kedudukan dan peran memiliki suatu hubungan 

yang saling berkaitan. 

Terjadinya suatu peran tentu tidak lepas dengan terjadinya interaksi 

karena peran akan berlangsung seiring berlangsungnya interaksi sosial selain 

itu interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas 

sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis 

yang terjadi antar orang perorangan, antar kelompok maupun antar orang 

dengan kelompok manusia. 

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor 

antara lain, faktor imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati. Faktor imitasi 

adalah salah satu bentuk meniru orang lain, imitasi memiliki segi postif dan 

negatifnya yakni segi positifnya imitasi dapat mendorong seseorang untuk 

mamatuhi dan menjalankan aturan dan kaidah yag ada sedangkan faktor 

negatifnya apabila orang tersebut meniru hal atau sesuatu tindakan yang 

menyimpang. 

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberikan suatu 

masukan atau pandangan yang berasal dari dirinya dan kemudian diterima 

oleh pihak lain, berlangsungnya proses sugesti biasanya karena penerima 

sedang dilanda oleh emosi yang menghambat daya pikirnya secara rasional. 

Proses identifikasi adalah keinginan seseorang untuk sama dengan pihak lain, 

proses identifikasi ini bisa terjadi secara disengaja maupun tidak disengaja 

karena seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses 

kehidupannya. Proses simpati sebenarnya merupakan proses di mana 
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seseorang tertarik pada pihak lain, sehingga mendorong seseorang untuk 

belajar dari suatu pihak yang diaggap lebih penting atau lebih tinggi 

kedudukannya.
13

    

Menjalankan sebuah peran tentu akan terjadi pula sebuah interaksi 

terhadap satu dengan yang lainnya. Suatu interaksi sosial tidak akan pernah 

terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan 

adanya komukasi. Kata kontak berasal dari bahasa latin yakni contango yang 

artinya bersama-sama menyentuh. Bila diartikan secara fisik kontak akan 

terjadi apabila adanya suatu hubungan badaniah. Namun, bila diartikan dalam 

gejala sosial kontak tidak mesti terjadi dengan berhubungan badaniah namun 

bisa juga terjalin tanpa menyentuhnya, misalnya dengan adanya komunikasi 

dengan pihak lain tersebut. Perlu juga dicatat bahwa terjadiya kontak tidak 

hanya bergantung pada suatu tindakan, namun juga bergantung dari respon 

atau tanggapan dari tindakan tersebut. 

Arti terpenting dari sebuah komunikasi adalah bahwasanya orang 

tersebut memberikan suatu pandangan pada prilaku orang lain dan perasaan-

perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.  Dengan adanya 

komunikasi semacam ini maka sikap-sikap atau perasaan seseorang maupun 

kelompok tentu akan diketahui oleh orang-orang atau kelompok-kelompok 

lainnya dengan iini tentu akan menjadi bahan untuk menentukan reaksi apa 

yang akan dilakukannya.
14

 

                                                           
13

 Soerjono soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar,  Jakarta, 

Rajawali Pers, Cet Ke-47, 2015. Hlm 55-58 
14

 Soerjono soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu...., Hlm 58-61 
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Jadi, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, 

menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara 

individu dengan kelompok dengan dua syarat yaitu:  

1) adanya kontak yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk. Yaitu 

antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, 

maupun kelompok dengan kelompok dan selain itu kontak juga 

dapat pula bersifat lagsung maupun tidak langsung. 

2) Syarat yang kedua ialah adanya komunikasi, yaitu seseorang 

memberi arti pada prilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang 

ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan 

kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. 

 

B. Kehidupan Sosial Keagamaan Di Desa Limbang Jaya 

1. Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Limbang Jaya 

Sosial merupakan suatu kebersamaan untuk mengerti kejadian-kejadian 

dan persekutuan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya 

kesamaan bahasa adalah salah satu faktor penting dalam berkomunikasi. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahasa merupakan suatu sistem 

lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh para anggota atau suatu 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri.
15
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 Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., Hlm 125 
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Kehidupan sosial masyarakat  Desa Limbang Jaya di kesehariannya 

dalam berinteraksi menggunakan bahasa penesak untuk berkomunikasi 

terhadap satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh nak ngapo (mau apa), 

balek (pulang), terompa (sandal) dan kambang (sumur).  

Kehidupan masyarakat Desa Limbang Jaya bila di tinjau dari segi 

ekonomi msyarakat Desa Limbang Jaya sebagian besar berpropesi sebagai 

pengrajin berupa pandai besi untuk laki-laki dan tenun songket untuk 

perempuan, sebagian juga berprofesi sebagai petani karet. 

Pada hakikatnya manusia senantiasa berperan ganda yakni sebagai 

mahluk idividu dan juga sebagai  mahluk sosial. Manusia sebagai mahluk 

individu maksutnya dalam hal hubungan dengan yang maha kuasa sedangkan 

maksut dari manusia sebagai mahluk sosial ialah tidak bisanya manusia akan 

hidup sendirian. Karena, manusia sejak dari lahir ke alam semesta hingga 

meninggal akan selalu membutuhkan orang lain. Jika manusia tidak 

berinteraksi atau berhubungan dengan manusia lainnya maka tidak bisa 

disebut sebagai manusia.
16

 

Kehidupan sosial masyarakat Desa Limbang Jaya tidak terlepas dari 

beberapa organisasi sosial seperti PKK, Karang Taruna dan Remaja Masjid. 

Dari berbagai organisasi sosial tersebut tentunya memiliki peranan tersendiri 

bagi masyarakat yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik. 

 

 

                                                           
16

 Rusmin tumanggor dkk. Ilmu sosial dan budaya dasar. Jakarta. Prena media grup. 
Hlm 58  
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2. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Di Desa Limbang Jaya 

Sedangkan dalam hal keagamaan masyarakat Desa Limbang Jaya 100% 

beragama Islam.  Karena agama merupkan kepercayaan setiap manusia dan 

setiap manusia tidka dapat melepaska diri dari agama. Seperti halnya agama 

Islam, Islam merupakan agama yang kaffah yatitu menyeluruh dan sempurna. 

Desa Limbang Jaya terdapat satu buah masjid dan empat buah musholla 

sebagai sarana keagamaan di Desa Limbang jaya. Desa Limbang Jaya 

menganut agama Islam serta syariat-syariat menjadi pedoman  (pegangan 

hidup) bagi masyarakat karena dengan agama masyarakat dapat mengetahui 

mana yang sesuai dengan agama dan man hal yang tidak sesuai dengan 

syariat. Dengan adanya agama masyarakat dapat menyeimbangkan antara 

prioritas dunia dan akhirat, walaupun mereka sibuk degan pekerjaannya 

masing-masing.  

Sedangkan dalam bidang pendidikan keagamaan Desa Limbang Jaya 

juga memiliki satu Madrasah Diniyah, TPQ (taman pendidikan qur’an) dan 

satu buah Pondok Pesantren yang menjadi tempat diajarkan berbagai ilmu 

agama Islam seperti ilmu tajwid, praktik ibadah, hafalan surat pendek, ahklak, 

fiqih, dan bidang keilmuan lainnya selain itu lembaga sosial keagamaan inilah 

yang menjadi benteng pertama masyarakat Desa Limbang Jaya. 

Di sisi lain Pondok Pesantren Inayatullah juga memberi kesempatan 

untuk anak muda, bapak-bapak, maupun ibu-ibu untuk menimba ilmu ke 

Pondok Pesantren Inayatullah, dengan cara mengikuti pengajian mingguan 

dirumah kyai, walaupun tidak menjadi santri di pon dok pesantren. Sehingga 
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hal tersebut membuat masyarakat Desa Limbang Jaya merasa lega dan aman 

karena anak-anaknya dibekali oleh ilmu agama. 

Namun, dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Limbang Jaya 

tidak bisa terlepas dari dua nafas organisasi Islam yakni Nahdathul Ulama 

(NU) dan Muhammadiyah yang menghiasi Desa Limbang Jaya. Walaupun 

diwarnai dengan dua organisasi, di Desa Limbang Jaya tidak pernah terjadi 

perselisihan dalam bidang keagamaan. 

Namun, saat peneliti melakukan obserpasi ke lapangan dan melakukan 

wawancara dengan Ustadz Susi Indrawanto, menjelaskan bahwasanya 

kehidupan masyarakat Desa Limbang Jaya juga terjadi maslah-masalah dalam 

kehidupan sosial keagamaan yakni berupa kenakalan remaja dan maraknya 

judi togel yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Limbang Jaya.
17

 

    

C. Bentuk-Bentuk Sosial Keagamaan Di Desa Limbang Jaya 

Bila dilihat dari maknanya, sosial keagamaan berarti masalah-masalah 

sosial yang mempunyai impilikasi ajaran Islam atau sekurang-kurangnya 

mempunyai nilai-nilai agama. Kegiatan sosial keagamaan seperti pada 

lazimnya memeliki beberapa tujuan seperti untuk mengatur hubungan kita 

sesama manusia baik berupa kelompok maupun berupa individu, dan untuk 

mengatur hubungan kita dengan Allah SWT.  

                                                           
17

 Wawancara dengan ustadz susi indrawanto pada tanggal 25 juni 2019   
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Islam mengajarkan prinsip Mu’asyarah
18

 dalam berbagai kepentingan 

struktur sosial, agar interaksi maupu peran yang terjalin dalam mengatur 

hubungan ukhuwah islamiah bagi segala bentuk prilaku pergaulan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sikap ini merupakan sangat erat hubungannya dengan 

ajaran Islam yang mempunyai aspek luas sehingga dapat menjadi sumber 

refrensi bagi kehuidupan sosial dan mengaktualisasiakan perintah agama 

dengan melakukan ibadah.
19

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya bentuk-bentuk sosial keagamaan 

berupa kegiatan-kegiatan sosial yang di dalamnya memiliki nilai-nilai Islam 

yang mampu membuat hubungan sesama manusia dan hubungan kepada allah 

menjadi lebih baik. Di samping itu kegiatan sosial juga dapat mengantisifasi 

dalam terjadinya hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

bermasyarakat.  

Desa Limbang jaya juga memiliki berbagai bentuk sosial keagamaan 

yang biasanya dilaksanakan oleh karang taruna yang berkerja sama dengan 

remaja masjid. Bentuk sosial keagamaan seperti dilakasanakannya 

penyambutan hari-hari besar Islam seperti melakukan karnafal yang bisa di 

ikuti oleh seluruh lapisan masyarakan dan biasanya membuat miniatur seperti 

ka’bah dalam memeriahkan acara karnafal tersebut. terdapat juga organisasi 

sosial seperti PKK juga biasanya meimiliki peranan dalam bidang keagamaan 

                                                           
18

 Mu’syarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk 

memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah yang 

menyangkut keduniawian. 
19

 http://www.nu.or.id/post/read/55784/pendidikan-sosial-keagamaan diakses pada 

tanggal 19 juni 2019 

http://www.nu.or.id/post/read/55784/pendidikan-sosial-keagamaan
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khususnya pada kesenian rabana yang sering digunakan pada prosesi 

pernikahan. 

Adanya berbagai organisasi sosial maupun organisasi keagaman di 

Desa Limbang Jaya kecamatan Tanjung Batu membuat sedikit banyaknya 

kegiatan-kegiatan yang bernuansakan Islam tetap hidup di tengah-tengah 

masyarakat Desa Limbang Jaya. Hal ini semua disebabkan karena organisasi 

ini aktif menjalankan tugasnya. 

Sedangka n kegiata sosial keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat 

umum di Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu iahlah berupa takziah, 

pernikahan, pengajian mengguan, dan kegiata lainnya yang menjadi pengerat 

tali sliaturahmi antar masyarakat dan menjadi tempat menuntut ilmu agama 

bagi masyarakat Desa Limbang Jaya kecamatan Tanjung batu Kabupaten 

Ogan Ilir.  


