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ABSTRAK 

 

Mukminin, Moh Amirul. 2017. Peran Pengurus Masjid Dalam Pengembangan 

Karakter   Religius Remaja di Masjid Al-Hasan Ngunut Babadan 

Ponorogo.  Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. H. Sutoyo, M.Ag. 

 

Kata kunci : Peran masjid, Karakter Religius Remaja 

 

 Negara indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk yang 

memeluk agama Islam terbesar di dunia. Tidak heran negara ini mempunyai banyak 

tempat ibadah atau masjid. Jumlah masjid dan mushola di Indonesia kini ± 800.000 

bangunan, yang tentunya akan semakin bertambah terus menerus dimasa datang. 

Namun masjid dizaman sekarang kurang diminati oleh kaum muda atau remaja. 

Karena fungsi masjid sekarang mengalami penyempitan yaitu hanya digunakan 

tempat ibadah shalat lima waktu, shalat jum’at, sholat hari raya, acara pernikahan dan 

pertemuan untuk kalangan orang tua saja. Sehingga selain tidak diminati kaum muda, 

yang notabennya sebagai penerus generasi yang akan datang. Fungsi masjid selain 

untuk beribadah, masjid juga berfungsi sebagai pengembangan karakter religius 

melalui berbagai kegiatan.  Pada kenyataan ini apakah terjadi di Masjid Al-Hasan 

Desa Ngunut ini atau tidak ? 
Untuk mengungkap penjelasan di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana upaya Masjid Al-Hasan dalam Pengembangan Karakter Religius Remaja di 

Desa Ngunut Babadan Ponorogo ? (2) Bagaimana pelaksanaan upaya Masjid Al-Hasan 

dalam Pengembangan Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan Ponorogo? 

(3) Bagaimana hasil pelaksanaan upaya Masjid Al-Hasan dalam Pengembangan 

Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan Ponorogo ?. 

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif degan 

teknik pengumpulan data berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun  

teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap reduksi data, 

display/penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. 

Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa; (1) upaya pengurus masjid dalam pengembangan karakter religius remaja di 

Masjid Al-Hasan Desa Ngunut ini sudah lumayan banyak dan tertata. Seperti fungsi 

masjid yang sebenarnya. Hampir semua pihak terlibat dalam pengembangan masjid 

ini terutama para remaja yang melaksanakan kegiatan masjid ini. (2) Dalam 

pelaksanaan kegiatan masjid Al-Hasan Ngunut, hampir semua jamaah dan pengurus  

masjid berhubungan baik dan menyatu. Sehingga kegiatan berjalan dengan baik. (3) 

Dan hasil yang kita harapkan yaitu mengembangkan karakter remaja berhasil serta 

masjid akan menjadi lebih makmur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus 

untuk mengabdi kepada sang Maha Kuasa. Manusia merupakan makhluk 

ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluik lainnya yang ada di 

muka bumi ini. Karena manusia memiliki unsur atau komponen yang tidak 

dimiliki oleh makhluk lain. Namun fase pertumbuhan dan perkembangannya, 

manusia pasti melewati beberapa tahapan, dari masa bayi, anak-anak, remaja 

dan orang tua. Jelas bahwa keluarga adalah pusat pendidikan dan lembaga 

pendidikan yang pertama dan utama yang didapat atau diperoleh anak, dalam 

hal ini orang tua sebagai penanggung jawab terhadap anak harus memberikan 

contoh-contoh yang baik, membimbing dan mengasuh dengan baik, agar 

tingkah laku anak dapat mencerminkan nilai-nilai yang mulia/akhlak karimah 

dapat menyebarkan sifat-sifat yang berdasarkan nilai Islam yang telah 

dipelajari anak melalui proses belajar di sekolah dan di masyarakat. 
1
 

Masalah remaja merupakan masalah yang menarik untuk dibicarakan, 

lebih-lebih pada akhir ini, telah timbul akibat negatif yang sangat 

                                                           
1
 Diane E, Papalia, Human Development (Psikologi Perkembangan), (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2008),534-611 
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mencemaskan sehingga akan membawa kehancuran bagi remaja itu sendiri 

dan masyarakat pada umumnya. orang sibuk memikirkan remaja dan bertanya 

apa yang dimaksud dengan remaja, umur berapa anak atau orang dianggap 

remaja? Apa kesukaran atau masalahnya? Bagaimana mengatasi kesukaran 

tersebut? Mengapa remaja menjadi nakal dan bagaimana cara 

menanggulanginya? Inilah yang menjadi masalah penting dari sekian masalah 

remaja. Karena masa remaja juga sering dihubungkan dengan mitos mengenai 

penyimpangan dan tidak wajar, pada masa remaja mudah sekali mengalami 

gangguan baik gangguan berupa pikiran, perasaan, maupun perilaku. 

Masa remaja (adolensi) peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat disegala bidang. Mereka 

bukan lagi anak-anak, baik bentuk jasmani sikap, cara berfikir dan bertindak, 

tetapi bukan juga orang dewasa yang telah matang. Masa ini mulai kira-kira 

pada umur 13 tahun dan berakhir kira-kira umur 21 tahun. Kondisi psikologis 

remaja ternyata pengaruh cukup besar dalam kehidupan keberagamaan 

mereka. Perkembangan kognitif remaja yang sudah mencapai taraf formal 

operational, memungkinkan untuk berfikir abstrak, teoritik dan kritis. Sikap 

kritis remaja juga tampak dalam kehidupan beragama, yang mana mereka 

tidak lagi menerima begitu saja ajaran-ajaran yang diberikan oleh orang 

tuanya.
2
 

                                                           
2
 Subandi, Psikologi Agama dan Mental, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013),48. 
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Berkaitan dengan hal ini, Winarno Surakhmad mengatakan: “Adalah 

suatu fakta di dalam sejarah pembangunan umat yang akan memelihara 

keberlangsungan hidupnya untuk senantiasa menyerahkan dan 

mempercayakan hidupnya di dalam tangan generasi yang lebih muda. 

Generasi muda itulah yang kemudian memikul tanggung jawab untuk tidak 

saja memelihara kelangsungan hidup umatnya tetapi juga meningkatkan 

harkat hidup tersebut. Apabila generasi muda yang seharusnya menerima 

tugas penulisan sejarah bangsanya tidak memiliki kesiapan dan kemampuan 

yang diperlukan oleh kehidupan bangsa itu, niscaya berlangsung kearah 

kegersangan menuju kepada kekerdilan dan keterpurukan yang akhirnya 

sampai pada kehancuran. Karena itu, kedudukan angkatan muda dalam suatu 

masyarakat adalah vital bagi masyarakat itu. Jika kita lihat pendapat di atas 

mengandung arti bahwa tanggung jawab dari generasi muda (remaja) di masa 

yang akan datang sangatlah berat, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup 

dan meningkatkan harkat hidup umat manusia. Untuk itu adanya upaya-upaya 

pendidikan dan pembinaan moral (akhlak) terhadap remaja sebagai generasi 

penerus suatu bangsa sangatlah wajar dan mutlak diperlukan dengan 

kepribadian yang memiliki budi pekerti dan akhlak yang mulia sebagai bekal 

hidup dimasa yang akan datang.
3
 

                                                           
3
 Zakiah Daradjat, Remaja, Harapan dan Tantangan, (Jakarta: CV Ruhama, 1995), 20. 
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Namun demikian hal itu dapat dijembatani dengan penerapan 

pendidikan Islam karena sesungguhnya tujuan pendidikan Islam adalah 

pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-

orang bermoral, jiwa yang bersih, cita-cita yang benar dan akhlak yang  

tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak 

manusia, tahu membedakan baik dengan buruk, menghindari suatu perbedaan 

yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka 

lakukan. Untuk mewujudkan karakter remaja yang dikehendaki, maka 

diperlukan lingkungan yang kondusif, pelatihan dan pembiasaan. Praktik 

ibadah yang ditetapkan agama bukan saja cara untuk meraih karakter yang 

baik, tetapi juga cara untuk memelihara dan mengembangkan karakter itu, 

dari pengaruh negatif yang bersumber dari luar diri manusia dan dari 

lingkungan luarnya.
4
 

Masjid merupakan salah satu tempat untuk pembinaan akhlak pada 

seorang muslim, dimulai sejak masa anak-anak hingga dewasa. Karena itu, 

menjamin efisiensi dan tertanamnya akhlak yang mulia pada diri anak yang 

seperti diharapkan orang tua, masyarakat dan bangsa. Karena sejak zaman 

dahulu masjid menduduki tempat utama dalam memberikan pembelajaran 

anak-anak dalam masyarakat Islam, karena kegiatan yang dapat dilaksanakan 

di masjid tidak hanya tempat ibadah tetapi masih banyak lainnya saeperti 

                                                           
4
 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2011),  

718-719 
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membaca, belajar al-Qur’an, kesenian, peradilan, sosial masyarakat, dan lain 

sebagainya.
5
 Namun beberapa peranan masjid di Indonesia saat ini masih 

banyak yang tidak pernah dibuka, ada yang dibuka pada sholat lima waktu, 

sholat jum’at, akad nikah, rapat pengurus saja, dan sholat hari raya saja, ada 

juga aktif  hanya di bulan suci ramadhan. Ini disebabkan karena pengurus 

masjid kurang memanajemen  masjid dengan baik seperti kurangnya  kegiatan 

yang menarik masyarakat khususnya para remaja, yang mana seharusnya 

masjid bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan 

karakter religius manusia terutama untuk para remaja. Seperti kegiatan 

membaca Al-Qur’an, yasinan dan arisan, dzikrul ghafilin, dan lain 

sebagainya.
6
 Jadi fungsi masjid tidak seperti dizaman Rasulullah, yang salah 

satu untuk kegiatan pembinaan ummat. 

Rasulullah SAW bersabda:  

“Masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertaqwa. Kepada orang 
yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, Allah menjamin keselamatan 

nyawanya, memberinya rahmat dan keselamatan melintasi jembatan neraka 

untuk menyongsong ridha Allah ke surga”. 
 

Sebaiknya, masjid itu memiliki daya tarik bagi jiwa kaum muda. 

Pelajaran dan nasehat-nasehat masjid harus yang mulia yang bisa 

membersihkan hati mereka, menyelesaikan segala persoalan mereka yang 

                                                           
5
 Syaikh Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim (Surabaya: Pustaka El 

Ba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2010), 53-57 

6
  Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Masjid Suatu pendekatan teoritis dan organisatoris 

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996) 12-13 
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bersifat emosional dan rasional, dan memantapkan dengan nilai-nilai agama 

yang mulia yang bisa membersihkan hati mereka dengan iman yang 

mendalam dan akidah yang sehat. Dengan demikian, mereka akan 

menemukan jawaban yang benar yang bisa mengatasi segala problem 

kehidupan yang tengah mereka hadapi.
7
 Masjid ini didirikan untuk 

mempermudah masyarakat untuk menjalankan kewajibannya dan 

mendekatkan diri kepaa Allah SWT serta meningkatkan keimanan setiap 

individu.  

Masjid Al-Hasan didirikan kurang lebih pada bulan September tahun 

1980. Sebelum menjadi masjid dulu berupa mushola kecil, setelah mendapat 

tanah waqaf dan jamaah semakin banyak mushola diperbesar menjadi masjid. 

Masjid Al-Hasan juga mempunyai kegiatan keagamaan salah satunya 

bertujuan untuk meningkat religius remaja yang ada di sekitar masjid. 

Kegiatannya  yaitu Tilawatil Qur’an, istighosah, Yasinan dan Tahlil, khotmil 

Qur’an, hadrah dan tempat pendidikan agama. Remaja di lingkungan Masjid 

Al-Hasan ini cukup antusias terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh 

masjid, banyak remaja sudah merasakan mafaatnya setelah mengikuti 

kegiatan yang di selenggarakan masjid. Salah satunya adalah sudah bisa 

tilawatil Qur’an, memimpin acara yasinan dan tahlilan di acara – acara 

kematian, dan sebagainya. 

                                                           
7
 Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh. diterjemahakan; Abdul Rasyad Shiddiq, Ahmad Vathir 

Zama. Psikologi Anak dan Remaja Muslim, ( Jakarta Timur: Pustaka Kautsar.cet 6; 2009). Hal 226 
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Berdasarkan fenomena dari latar belakang di atas, penulis tertarik 

mengadakan penelitian dan membahas masalah tersebut dalam sekripsi yang 

berjudul “PERAN MASJID DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER 

RELIGIUS REMAJA (Studi Kasus di Masjid Al-Hasan Ngunut Babadan 

Ponorogo(”. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

Berawal dari uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada upaya 

pengurus masjid dalam mengmbangkan karakter religious remaja yang ada di 

lingkungan masjid, seperti : 

1. Bentuk upaya kegiatan-kegiatan masjid untuk meningkatkan 

karakter religius remaja. 

2. Pelaksanaan dan dampak dari kegiatan-kegiatan yang dapat 

mengembangkan karakter religius remaja. 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti menentukan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apa saja kegiatan Masjid Al-Hasan dalam Pengembangan Karakter 

Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan Ponorogo ? 
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2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan Masjid Al-Hasan dalam Pengembangan 

Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan Ponorogo ? 

3. Bagaimana dampak pelaksanaan kegiatan Masjid Al-Hasan dalam 

Pengembangan Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan 

Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan upaya pengurus Masjid Al-Hasan dalam 

Pengembangan Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan 

Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan kegiatan Masjid Al-Hasan dalam 

Pengembangan Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan 

Ponorogo. 

3. Untuk  mendiskripsikan dampak pelaksanaan kegiatan Masjid Al-Hasan 

dalam Pengembangan Karakter Religius Remaja di Desa Ngunut Babadan 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khusus dalam 

aspek ilmu pengetahuan, secara khusus di bidang ilmu psikologi agama, 

tentang upaya masjid dalam mengembangkan karakter religius remaja. 

2. Secara praktis 

a) Bagi Lembaga IAIN 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan 

sebagai dokumen serta menambah khazanah penelitian ilmiah.  

b) Bagi Masjid Al-Hasan 

Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masjid 

dalam hal meningkatkan karakter religius remaja dan memakmurkan 

masjid 

c) Bagi peneliti  

Untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian ilmia. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sebagai gambaran pola piker penulis yang tertuang dalam karya ilmiah 

ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi dalam enam 

bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan 

merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 
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Bab I Pendahuluan. Dalam pendahuluan ini dikemukakan latar belakang 

masalah, fokus Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, 

Manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian teori yang memaparkan tentang: pengertian dan latar belakang 

masjid dan perananya, pengertian remaja, membangun karakter 

religius, dan telaah penelitian terdahulu. 

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang meliputi; pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, tahapan-tahapan 

penelitian, suber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

dan pengecekan keabsahan data. 

Bab VI Merupakan paparan data umum dan khusus Peran Pengurus Masjid 

dalam Pengembangan Karakter Religius Remaja di Masjid Al-Hasan 

Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tentang; (1) 

upaya pengurus masjid dalam pengembangan karakter religius remaja 

di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo; (2) 

Pelaksanan kegiatan Masjid Al-Hasan dalam pengembangkan 

karakter religius remaja di Desa Ngunut, Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo; dan (3) Dampak pelaksanaan kegiatan Masjid 

di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Bab V Analisis tentang Peran Masjid Dalam Pengembangan Karakter Religius 

Remaja di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo 

yang meliputi; (1) Upaya Pengurus masjid dalam pengembangan 
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karakter religius remaja di Desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo; (2) Pelaksanan kegiatan Masjid Al-Hasan 

dalam pengembangkan karakter religius remaja di Desa Ngunut, 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo; dan (3) Dampak 

pelaksanaan kegiatan Masjid di Desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 

Bab VI Berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Peran Masjid  

1. Pengertian Masjid dan Karakter Religius Remaja 

a. Pengertian Masjid 

Kata masjid berasal dari bahasa Arab. sajada (fiil madhi) 

yusajidu (mudhari’( masaajid/sajdan (masdar), artinya tempat sujud. 

Dalam pengertian yang lebih luas berarti tempat shalat dan 

bermunajat kepada Allah sang pencipta khalid dan tempat merenung 

dan menata masa depan (dzikir). Dari perenungan terhadap 

penciptaan Allah tersebut masjid berkembang menjadi pusat ilmu 

pengetahuan.
8
 

Menurut Quraish Shihab, bahwa masjid merupakan tempat 

untuk melaksanakan segala aktivitas manusia muslim yang 

mencerinkan kepatuhan kepada Allah SWT. Dengan demikian, maka 

masjid menjadi pusat segala bentuk kegiatan orang-orang muslim.
9
 

                                                           

       
8
  Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2013), 116 

       
9
  M. Quraish Shihab, Masjid, dalam 

http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid.html,di akses Jum’at 5 Mei 2017, pukul 09.40 

WIB 

http://media.isnet.org/islam/quraish/wawasan/masjid.html
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Secara terminologis, masjid yaitu bangunan tempat ibadah 

shalat yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai 

atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai 

kebanggan masing-masing, kubah dan lain-lain. Kini di Indonesia 

tersedia masjid dan musholla diberbagai tempat. Mulai dari sekolah-

sekolah, kampus-kampus, kantor-kantor, sampai tempat-tempat 

umum, hampir semua menyediakan sarana ibadah berupa masjid atau 

musholla.
10

 

Masjid pertama kali berdiri di bumi ini yaitu masjid Quba, 

yang tempatnya di Desa Quba yang dibangun oleh Nabi Muhammad 

SAW, dan para sahabatnya. Pada waktu itu Nabi dan para sahabat 

hijrah ke kota Madinah, setelah menempuh perjalanan yang cukup 

melelahkan Nabi Muhammad dan Para sahabat tiba di Madinah lebih 

tepatnya di Desa Quba leteknya disebelah selatan kota Madinah. 

Pada hari itu juga Nabi Muhammad secara bergotong royong dengan 

kaum muslim yang berada di sekitar membangun masjid. 

Bangunannya sangat sederhana, jauh dari cukup apalagi mewah.
11

  

 Masjid sederhana tersebut di bangun dengan pelepah kurma, 

berbentu persegi empat, dengan enam serambi yang bertiang. Masjid 

                                                           
10

 Eman Suherman, Manajemen Masjid Kiat Meningkatkan Kualitas SDM Melalui 

Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul (Bandung: ALFABETA, cv, 

2012), 60-61 

11
 Ibid., 120-121 
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pertama dalam islam ini hanya sekedar tempat bersujud, tempat 

shalat. Dan tempat berteduh dari terik matahari di padang pasir  yang 

tandus. Masjid Quba didirikan pada tanggal 12 Rabbiul Awal tahun 

pertama hijriyah (28 Juli 622 M). Rasulullah memebrikan contoh 

kepada kita bahwa dalam membangun masjid dengan bahan yang 

mudah diperoleh disekitar itu. Karena penekannya bukan pada bentuk 

bangunan fisiknya melainkan agar dapat berfungsi sebagai pusat 

pembinaan ummat disekitar. 

Masjid yang selanjutnya di bangun oleh Rasulullah setelah 

tiba di Madinah adalah masjid Nabawi. Masjid ini lebih baik dari 

masjid Quba tetapi bentuknya relatif sama yaitu bangunan segi 

empat. Di masjid ini ada banyak ruang,  serta sudah mempunyai 

dinding dan atap. Dindingnya terbuat dari batu bata serta tiangnya 

terbuat dari batang-batang kurma dan atapnya terbuat dari dan kurma 

namun tujuan dan fungsinya hamper sama dengan masjid Quba.
12

 

Adzan pertama kali dukumandangkan oleh Bilal bin Rabah pada wal 

hijrah di Masjid Nabawi, Madinah serta lafadz adzannya sama seperti 

sekarang. Akan tetapi tidak lupa dengan tujuan utama didirikannnya 

sebuah masjid  yaitu untuk bersujud kepada Allah SWT.
13
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 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an Jilid 2(Tangerang: Lentera Hati, 2006)288. 

13
 Muradi, Dakwah Islam tentang Masyarakat Quraisy Kajian Sejarah Dakwah pada 

masa Rasulullah SAW (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)123 
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Jadi seluruh jagad adalah masjid dan setiap masjid yang 

dibangun untuk umum adalah “milik umat islam” serta setiap muslim 

berhak untuk beribadat di dalamnya.
14

 Ini berarti seluruh bumi adalah 

tempat untuk memperhamba diri kepada Tuhan, tempat meluhurkan 

Tuhan.
15

 Selain itu masjid dalam islam merupakan salah satu faktor 

pendidikan yang paling penting. Masjid adalah tempat ibadah, di sisi 

lain juga berfungsi tempat pendidikan dan salah satu bagian paling 

utama dari misi masjid.
16

 

b. Fungsi dan Peran Masjid 

Surau dan masjid mempunyai peranan dan fungsi yang sangat 

penting tidak hanya sebagai tempat beribadah, tetapi lebih dari itu 

telah banyak upaya yang berusaha memfungsikan masjid sebagai 

“Islamic Centre” atau pusat kegiatan ke-Islaman sebagaimana fungsi 

masjid di zaman Rasulullah SAW, di mana masjid bukan semata-

mata merupakan tempat melaksanakan ritual namun lebih dari itu 

juga merupakan pusat kegiatan sosial, politik dan sebagainya.
17

 

                                                           
8
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 Syaikh Fuhaim Musthafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim(Surabaya: Pustaka 
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Selain itu fungsi dan peran masjid pada zaman Nabi Muhammad 

SAW, anatara lain: 

1) Majid sebagai ibadah dan dzikir 

Fungsi dan peran masjid yang utama adalah sebagai tempat 

shalat dan berzikir kepada Allah SWT. Oleh karena itu, 

pemanfaatan masjid hanya diperuntukkan sebagai sarana 

mendekatkan diri kepada Allah. 

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan di masjid yaitu 

membaca Al-Qur’an. Membaca Al-Qur’an merupakan ibadah 

sebagaimana shalat dan puasa. Di Indonesia ternyata ada 

perhatian besar dalam hal membaca Al-Qur’an. Anak-anak 

membaca Al-Qur’an sebagai bagian pendidikan Agama, dan para 

anggota keluarga, sekali-kali membaca Al-Qur’an bersama-sama 

sebagai ketaatan keluarga dalam beragama. Membaca Al-Qur’an 

di masjid merupakan bagian dari kegiatan keagamaan khususnya 

dibulan Ramadhan.
18

 

2) Masjid sebagai pertemuan 

  Pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid menjadi tempat 

pertemuan anatara beliau dengan para sahabat. Pertemuan-

peretemuan yang diselenggarakan di masjid itu bukan saja 
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 Howard M. Federspiel, Populaer Indonesian Literature of the Qur’an, (Banding: 

Mizan, 1996),49-50 
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pertemuan fisik, tetapi juga mempertemukan hati nurani dan 

pikiran sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan akrab 

antara Nabi dan para sahabat serta anatara sesama para sahabat. 

Dalam waktu itu juga dapat meningkatkan kedekatan mereka 

kepada Allah SWT. Dengan terwujudnya kedekatan hubungan 

antara Nabi dan para sahabat di satu sisi, dan kedekatan mereka 

dengan Allah semakin dapat member pengaruh positif dalam 

mengemban amanah perjuangan menegakkan agama Allah di 

muka bumi ini. 

         Dengan demikian, meski pada zaman modern seperti 

sekarang tersedia segala bentuk alat komunikasi canggih, tetapi 

sarana alat komunikasi tersebut tidak dapat menggantikan 

urgensi pertemuan di masjid yang dilakukan Nabi Muhammad 

SAW, dan para sahabatnya. Pemrtemuan fisik antarsesama 

ummat Islam, dapat menguatkan nilai persaudaraan (ukhuwah) 

Islamiah, menimbulkan rasa kasih sayang, persamaan dan 

bahkan keharmonisan dalam bingkai persaudaraan ummat. Dari 

sinilah eksistensi masjid merupakan hal penting yang dapat 



95 

 

 

menumbuhkan ikatan persaudaraan seiring dengan seringnya 

pertemuan yang dilakukan di masjid.
19

 

3) Masjid sebagai tempat berkonsultasi 

Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW, berfungsi 

sebagai tempat berkonsultasi (semacam kantor dewan penasehat 

agung), baik dalam merencanakan suatu masalah maupun 

memecahkan sebuah persoalan ummat. Masjid menjadi tempat 

pengaturan strategi perang, perjanjian perdamaian dengan pihak 

lawan, dan peningkatan kemaslahatan ummat yang dilakukan 

Rasulullah bersama para sahabatnya. Karena dilaksanakan di 

masjid, musyawarah dapat berlangsung dengan suasana yang 

harmonis dan hasil-hasilnya bisa dicapai dengan hasil yang 

sesuai degan wahyu yang diturunkan Allah SWT. 

4) Masjid sebagai tempat kegiatan sosial  

     Manusia disebut-sebut sebagai makhluk sosial dimana 

Islam sangat menekankan rasapersamaan dalam komunitas. Oleh 

karena itu, hubungan sosial diantara masyarakat ummat Islam 

harus berlangsung secara harmonis, sehingga tidak terjadi 

kesenjangan sosial. Dengan shalat berjama’ah prinsip 
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kebersamaan dan kesatuan yang merupakan bentuk kehidupan 

sosial bermasyarakat dapat dibina. 

  Pada masa Rasulullah SAW, masalah sosial tentu tidak 

sedikit. Karena itu, banyak sahabat Rasul yang memerlukan 

bantuan sosial sebagai resiko dari keimanan yang mereka hadapi 

dan sebagai konsekuensi perjuangan. Disamping itu, masalah – 

masalah sosial lainny, seperti kemiskinan memang selalu ada 

sepanjang masa. Untuk mengatasi masalah sosial itu, Rasulullah 

dan para sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan 

sosial, misalnya dengan mengumpulkan zakat, infaq dan 

shadaqoh melalui masjid, lalu menyalurkannya kepada para 

sahabat yang sangat membutuhkannya. Dengan demikian 

keberadaan masjid sangat besar fungsinya pada masa 

Rasulullah.
20

  

Al-Qur’an menyebutkan fungsi masjid antara lain dalam 
Firman-Nya: 
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Artinya: 

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah 

diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya 

di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-

laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 

(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan 

zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) 

hati dan penglihatan menjadi goncang.” (QS An-Nur 

[24]: 36-37).
21

 

5) Masjid Sebagai Tempat Pengobatan Orang Sakit 

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, pusat-pusat pengobatan 

konvensional seperti yang kita kenal pada masa kini, antara lain 

klinik, dan rumah sakit yang didirikan di kota Madinah. Sebagai 

gantinya, masjid difungsikan sebagai balai pengobatan bagi 

pasukan-pasukan muslim yang menderita luka-luka pada perang. 

Pada zaman Nabi, apabila prajurit-prajurit muslim mengalami 

luka-luka akibat pertempuran, mereka mendapatkan perawatan 

dan pengobatan di lingkungan masjid, tenda-tenda darurat pun 

yang dikenal dengan Rafidah didirikan disekitar masjid oleh 

kaum wanita. Dalam konteks sekarang ini, disekitar masjid dapat 

didirikan poliklinik dengan tujuan memberikan penyuluhan 

kesehatan dan melayani pemeriksanaan, perawatan, dan 

pengobatan bagi jamaah masjid yang membutuhkannya. 
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 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an:Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan 

Umat,(Bandung: PT Mizan Pustaka,2007)608 
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6) Masjid Sebagai Tempat Dakwah Islamiyah dan Tempat 

Pembinaan Ummat 

Masjid amat besar fungsinya dalam dakwah, baik dakwah 

yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, maupun 

antarsesama sahabat. Oleh karenanya, dakwah merupakan 

sesuatu yang sangat mulia dalam Islam dan masjid menjadi 

sarana utamanya. Pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya 

digunakan untuk sekadar tempat shalat dan ibadah-ibadah yang 

sejenisnya, tapi masjid juga difungsikan sebagai lembaga untuk 

mempererat hubungan dan ikatan jama’ah kaum muslim yang 

baru tumbuh. Nabi mempergunakan masjid sebagai tempat 

menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban-

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang 

berbagai masalah keagamaan, dan menyelesaikan masalah 

perselisihan-perselisihan. Dakwah Islamiyah dipandang penting 

sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan syiar Islam dan 

kehidupan beragama dalam masyarakat. 

Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat pengajaran ilmu 

yang telah diperoleh dari Allah berupa wahyu. Dengan demikian, 

masjid juga berperan sebagai sekolahan, tempat ummat Islam 

menimba ilmu pengetahuan. Pengajaran ilmu keagamaan di 

dalam masjid diberikan kepada para sahabat oleh Rasulullah 
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pada khutbah-khutbah Jum’at, tabligh dan penerangan-

penerangan lain terkait dengan ajaran agama. Oleh karena itu, 

pendidikan Islam dalam membekali ummat Islam dengan 

pengetahuan ajaran-ajaran agamanya dapat membantu mereka 

untuk menyampaikan dan mensyiarkan ajaran-ajaran tersebut. 

Salah satu kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di masjid 

pada zaman sekarang yaitu sebagai tempat pembinaan jama’ah 

dan kepemimpinan umat, masjid memerlukan aktivitas yang 

berjuang menegakkan islam secara berkesinambungan. Patah 

tumbuh hilang berganti. Karena itu pembinaan kader perlu 

dipersiapkan dan dipusatkan di Masjid sejak mereka masih kecil 

samapai dewasa. Di antaranya dengan Taman Pendidikan Al-

Qur’an, Organisasi Remaja Masjid maupun Himpunan Jama’ah 

Masjid beserta kegiatannya.
22

 

Sebaiknya, masjid itu memiliki daya tarik bagi jiwa kaum muda. 

Pelajaran dan nasehat-nasehat masjid harus diarahkan untuk 

membekali mereka dengan nilai-nilai agama yang mulia yang bisa 

membersihkan hati mereka, menyelesaiakan segala persoalan mereka 

yang bersifat emosional dan rasional, dan memantapkan hati mereka 

dengan iman yang mendalam dan akidah yang sehat.
23

 Seperti firman 

Allah dalam Surat Al-Taubah ayat 18 : 
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 Siswanto, Panduan Pengelolaan Himpunan Jama’ah Masjid(Jakarta: Pustaka Amani 

Jakarta,2002)7-8 

23
 Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh. diterjemahakan; Abdul Rasyad Shiddiq, Ahmad Vathir 

Zama. Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar.cet 6; 2009),  227 
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Artinya: 

“Sesungguhnya yang  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-Taubah:18).
24

 

c. Pengertian Remaja 

Masa remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat 

penting, yang diawali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga 

mampu bereproduksi. Menurut Konopka (Pikunas, 1976) masa remaja ini 

meliputi (a) remaja awal: 12-15 tahun; (b) remaja madya: 15-18 tahun, dan  

(c) remaja akhir 19-22 tahun. Sedangkan menurut Slazman mengemukakan, 

bahwa remaja merupakan masa perkembangan sikap tergantung (dependence) 

terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat seksual, 

perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika dan isu-isu moral.
25
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Menurut Paloutzian (1996), remaja ternyata tidak konsisten dengan 

komitmen terhadap agama. Mereka sangat religius tetapi sekaligus tidak 

religius. Menurut penelitian pada masa remaja menunjukkan bahwa minat 

terhadap agama maupun pelaksanaan ritual agama cuku tinggi. Namun masa 

remaja kurang memiliki tendensi untuk percaya pada ajaran agama, bahkan 

menunjukkan peningkatan tendensi untuk mempertanyakan beberapa ajaran 

agam. Itu  memnunjukan  psikologis remaja mempunyai pengaruh besar 

dalam kehidupan beragama mereka.
26

 

d. Membangun Karakter Religius 

1. Pengertian Karakter 

Ada dua nilai utama dalam berkarakter (moral) yaitu sikap 

hormat dan bertanggungjawab dan nilai-nilai yang seharusnya diajarkan 

disekolah dalam meningkatkan kereligiusan siswa yaitu kejujuran, 

toleransi, dan demokrasi.27 Menurut Fuad Wahab, istilah karakter sama 

dengan istilah akhlak dalam pandangan islam. Dalam berbagai kamus, 

karakter (character) dalam bahasa arab diartikan khuluq, sajiyyah, 

thab’u, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan 
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 M.A. Subandi, Psikologi Agama & Kesehatan Mental, (Yogyakarta: Pustaka 
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 Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter , (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), hlm. 69 dan 74. 
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syakhshiyyah atau personality, artinya kepribadian.28
 Karakter menurut 

Simon Philips adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu 

sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan.29 Secara etimologis, kata karakter bisa berarti tabiat, sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain, atau watak.30 Karakter merupakan titian ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Pengetahuan tanpa landasan kepribadian 

yang benar akan menyesatkan, dan ketrampilan tanpa kesadaran diri 

akan menghancurkan. Jadi karakter merupakan kumpulan dari tingkah 

laku baik dari seorang anak manusia. Tingkah laku ini merupakan 

perwujudan dari kesadaran menjalanakan peran, fungsi, dan tugasnya 

mengemban amanah dan tanggung jawab.31 

Secara istilah (terminologis) Imam Al-Ghazali mendefinisikan, 

bahwa akhlak ialah sifat yang tertanam didalam jiwa yang menimbulkan 
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Ruzz Media, 2011), 204. 
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bermacam-macam perbuatan dengn gampang/mudah tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.32 

2. Pengertian Religius 

Pendapat Muhaimin yang mengatakan bahwa kata religius memang 

tidak selalu identik dengan kata agama. Kata religious, kata Muhaimin, 

lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagamaan. Keberagamaan lebih 

melihat aspek yang di dalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang 

sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain karena menapakan 

intimitas jiwa, cinta rasa yang mencakup totalitas ke dalam pribadi 

manusia, dan bukan pada aspek yang bersifat formal. Namun demikian, 

keberagamaan dalam konteks character building sesungguhnya merupakan 

manifestasi lebih mendalam atas agama. Jadi, religius adalah penghayatan 

dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.33 

Religius adalah pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai ketuhanan.34 Religi atau sistem 

keagamaan merupakan sarana perwujudan percayaan yang bersifat 

tradisional dan terikat erat pada faktor-faktor historis, sosial, ekonomis, dan 
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 Imam Syafe’I, Pendidikan Agama Islam Berbasis karakter Di Perguruan Tinggi, 
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budaya ekstern. Tetapi religi dapat berfungsi juga sebagai penyokong, 

penyalur, dan acuan bagi segala perasaan dan hubungan kita dengan Yang 

Transenden. Religi yang demikian itu dapat menyalurkan dan mengarahkan 

seluruh cinta dan keinginan kita untuk berpastisipasi terhadap Yang Ilahi. 

Dalam beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan 

ibadah saja, tetapi juga melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supra natural. Terdapat lima dimensi religiuitas, yaitu dimensi 

keyakinan, praktik agama, pengamalan, pengetahuan, dan pengalaman.35 

Dari pendapat dan pengertian di atas disimpulkan bahwa karakter 

religious adalah pikiran, perkataan dan tindakan seseorang dengan 

berperilaku yang baik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 

berdasarkan pada nilai ketuhanan yang berlandaskan agama untuk menuju 

kepada Tuhan Yang Maha Esa.36 

1. Macam-macam  Karakter Religius 

 Dalam pengembangkan karakter religius siswa harus diperlukannya 

nilai-nilai Iman dan Taqwa (IMTAQ), karena nilai-nilai Iman dan Taqwa 

(IMTAQ) adalah landasan yang mengacu pada karakter religius siswa untuk 

menumbuhkan jiwa spiritual sebagai pengembangan karakter seorang siswa 

supaya mempunyai nilai patuh dan sopan terhadap guru. 
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 Akmal Hawi, Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 22.  
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 Adapun macam-macam karakter religius siswa yaitu: 

a. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanakan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Religius adalah proses mengikat 

kembali atau bisa dikatakan dengan tradisi, sistem yang mengatur tata 

keimanan kepercayaan) dan peribadatan kepda Tuhan Yang Maha Kuasa 

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta 

lingkungannya.37Untuk mengukur dan melihat bahwa sesuatu itu 

menunjukkan sikap religius atau tidak, dapat dilihat dari karakteristik sikap 

religius. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan indikator sikap religius 

seseorang, yakni : 

1) Komitmen terhadap perintah dan larangan Allah 

2) Bersemangat mengkaji ajaran agama 

3) Aktif dalam kegiatan agama 

4) Akrab dengan kitab suci 

5) Ajaran agama dijadikan sebagai sumber pengembangan ide.
38

 

6) Jujur atau Kejujuran 
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Jujur, menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten 

antara apa yang dikatakan dan dilakukan (berintegritas), berani 

karena benar, dapat dipercaya (amanah, trustworthiness), dan 

tidak curang (no cheating).39 

Kejujuran, rahasia untuk meraih sukses menurut 

mereka adalah dengan selalu berkata jujur. Mereka menyadari, 

justru ketidakjujuran kepada pelanggan, orang tua, pemerintah 

dan masyarakat, pada akhirnya akan mengakibatkan diri 

mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut. 

Total dalam kejujuran menjadi solusi, meskipun kenyataannya 

begitu pahit.40 

7) Toleransi  

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya.41 

8) Bertanggung jawab 

Merupakan sikap dan perilaku sesorang untuk 

melaksanakan tugas da kewajibannya sebagaimana yang 
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seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. 

9) Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang bahsa 

maupun tata perilakunya kesemua orang.42 

10)  Peduli  

Peduli, memperlakukan orang lain dengan sopan, 

bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka 

menyakiti orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau 

berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil 

keuntungan dari orang lain, mau bekerja sama, mau terlibat 

dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk 

lain, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan.43 

11) Keadilan 

Mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat 

iamendesak sekalipun. Mereka berkata “pada saat saya berlaku 

tidak adil, berarti saya telah mengganggu keseimbangan 

dunia”. 
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 33 dan 34. 
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12) Bermanfaat bagi orang lain 

Sebagaimana sabda Nabi SAW. “sebaik-baik manusia 

adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. 

13) Rendah hati 

Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong mau 

mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan 

gagasan atau kehendaknya. Dia tidak merasa bahwa dirinyalah 

yang selalu benar mengingat kebenaran juga selalu ada pada 

diri orang lain.44 

Ada lima jangkauan nilai-nilai yang terkandung dalam karakter yaitu: 

sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan, sikap dan perilaku 

dalam hubungannya dengan diri sendiri, sikap dan perilaku hubungannya 

dengan keluarga, sikap dan perilaku hubungannya dengan masyarakat, 

bangsa, dan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar.
45

 

Sikap keagamaan  merupakan sikap yang kuat dalam memeluk dan 

menjalankan ajaran agama serta cermin diri atas ketaatannya terhadap ajaran 

agama Islam. Sikap keberagamaan merupakan keadaan yang ada dalam diri 

                                                           
44

 Asmaun Sahlan, Religiusitas Perguruan Tinggi Potret Pengembangan Tradisi 

Keagamaan di Perguruan Tinggi Islam, hlm. 40. 

41
 Muchlas Samani & Hariyanto, Pendidikan Karakter……….46. 
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para peserta didik yang mendorong untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar 

ketaatannya terhadap agama.
46

 

  Salah satu nilai-nilai pembangun karaketer yaitu religius karena nilai 

religius merupakan unsur sangat penting dalam pembentukan  karakter 

individu. Yang artinya manusia berkater adalah manusia yang religius 

Keberagamaan lebih cenderung pada hati nurani pribadi, dan sikap personal 

masing-masing individu. Jadi religius adalah penghayatan dan implementasi 

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diberi kesempatan 

untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas 

pendidikan agama dalam keterampilan dan seni, seperti membaca Al-Qur’an, 

adzan, sari tilawah. selain itu menderong peserta didik mencintai kitab suci 

dan meningkatkan minat mempelajari Al-Qur’an.
47

 

Salah satu temapat yang sangat mepengaruhi dalam mengembangkan 

karakter anak adalah masjid. Masjid tidak lagi memiliki peran seperti zaman-

zaman keemasan islam dahulu. Karena itu menjadi kewajiban setiap pakar 

pendidikan dan pemerhati pendidikan anak, utnuk menciptakan sistim 

pendidikan islam yang sangat jelas tujuannya, demi melayani anak-anak kaum 

muslimin. Agar peran masjid kembali seperti masa awal dahulu, dan 
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 Hamdani Hamid, Beni Ahmad Saebani,Pendidikan Karakter Perspektif 

Islam,(Bandung: PUSTAKA SETIA, 2013), 154. 
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mengerjakan beberapa jenis pengetahuan, khususnya pengetahuan seputar 

agama islam. 

Dalam menumbuhkan situasi masyarakat marhamah seperti itu masjid 

memiliki peranan yang sangt dominan. Mengenai peranan masjid ini maka 

para tokoh memberikan pendapat seperti dibawah ini. Antara lain M Natsir 

(1987) tokoh panutan ummat, berpendapat:  

Yakni masjid yang hidup, dan memancarkan kehidupan rumah tangga, masjid 

yang membersihkan jiwa ummat dari segala bentuk potensi kekuatan lahir 

dan batin.
48

 

Membudayakan nilai-nilai religius dapat dilakukan dengan penciptaan 

suasana religius serta tradisi dan perilaku secara kontinu dan konsisten, 

sehingga tercipta budaya religius dalam lingkungan.
49

 

2. Landasan religius  

Dalam kerangka Character bilding, aspek religius perlu ditanamkan 

secara masksimal. Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung jawab 

orangtua dan sekolah. Menurut ajaran Islam, sejak anak belum lahir sudah 

ditanamkan nilai-nilai agama agar di anak kelak menjadi manusia yang 

religius. Dalam perkembangannya kemudian, saat anak telah lahir, 

penanaman nilai religius juga harus lebih intensif lagi. Di keluarga, 
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 Sofyan Syafri Harahap, Manajemen Masjid, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 

1996), 5. 

46
 Asmaun Sahlan, Religiusitas perguruan Tinggi, 51. 
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penanaman nilai religius dilakukan dengan menciptakan suasana yang 

memungkinkan terinternalisasinya nilai religius dalam diri anak-anak. Selain 

itu, orang tua juga harus menjadi teladan yang utama agar anak-anak menjadi 

manusia yang religius.
50

 

Pendidikan yang paling utama  dan pertama diberikan kepada anaka 

ialah menanamkan keyakinan yaktni iman kepada Allah bagi anak-anak 

dalam rangka membentuk sikap, tingkah laku dan kepribadian anak. Seperti 

yang dijelaskan Allah dalam firman-NYa:   

                   
Artinya: 

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar". (Q.S. Al-Luqman: 13)
51

 

B. Pelaksanaan Kegiatan Masjid 

Manajemen masjid adalah kegiatan yang menggunakan perangkat 

yang meliputi unsur dan fungsi di tempat melakukan segala aktifitas yang 

mengandung kepatuhan kepada Allah SWT, melalui ibadah dalam arti yang 

seluas luasnya. Semua itu tentunya diharapkan jangan hanya  berupa konsep 
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  Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan….125. 
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saja, melainkan harus dilaksanakan agar dapat diperoleh manfaat yang 

sebesar-besarnya. Melaksanakan fungsi manajemen masjid berarti melakukan 

kegiatan secara berurutan sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen tersebut 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan 

evaluasi. 

1. Perencanaan kegiatan masjid
52

 

Perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh pengelola atau jamaah masjid beseta sasaran 

kegiatan pada waktu mendatang yang disusun secara sistematis 

sebagai kebijakan pengurus masjid yang memberikan arah atau 

menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang ditetapkan. 

2. Pengoragnisasian  

Pengorganissasian adalah pengelaompokkan kegiatan-kegiatan 

kemasjidan dalam kesatuan-kesatuan tertentu, menetapkan para 

pelaksana yang kompeten pada kesatuan-kesatuan tersebut serta 

memberikan wewenang dan jalinan hubungan diantara mereka. 

3. Penggerakan
53

 

Untuk menggerakkan seseorang atau sekelompok orang, 

memerlukan cara-cara tersendiri. Adapun cara untuk 
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menggerakkan semua personal yang ada dalam manajemen masjid 

diantaranya dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; 

a. Melaksanakan fungsi manajemen sebelumnya. 

b. Rapat persiapan akhir menjelang pelaksanaan kegiatan-

kegiataan. 

c. Membentuk panitia-panitia pelaksana kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 

d. Memanfaatkan semua hal yang sudah ada dan tersedia. 

e. Masing-masing personal melaksanakan fungsinya sesuai 

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana 

yang telah tersusun. 

Yakinlah, melalui langkah-langkah tersebut akan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan tepatdalam rangka 

memakmurkan masjid. Apabila penggerakan berjalan dengan 

baik perlu adanya keteladanan, kesukarelaan, dan kebersamaan 

dari semua pihak terkait.
54

 

4. Evaluasi   

Evaluasi artinya penentuan kesesuaian antara penampilan dan 

tujuan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan mengamati 

sejauhmana pelaksanaan program-program organisasi yang 

bermuara dakwah terlaksana, hambatan apakah yag menjadi 
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kendala semangat kepengurusan manajemen masjid, 

sertaperubahan sikap dan perilaku apakah yang mempengaruhi 

efektifitas pelaksanaan program masing-masing departemen. 

C. Dampak Pelaksanaan Kegiatan Masjid Bagi Remaja 

Masjid yang makmur, selain diukur dari ramainya jama’ah dan 

maraknya kegiatan, juga dilihat dari kualitas dan kesatuan jama’ahnya. 

Jama’ah yang baik dan berkualitas akan lebih efektif dalam memakmurkan 

masjid. Oleh karena itu kegiatan masjid harus ditingkatkan agar yang kualitas 

jama’ah meningkat, seperti : 

1) Mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

2) Mengembangkan kemimanan dalam diri anak. 

3) Menanamkan nilai-nilai islam dalam diri anak. 

4) Menumbuhkan keakraban, keharmonisan, dan semangat gotong 

royong pada diri anak-anak. 

5) Memperkuat ikatan kemanusiaan di antara anak-anak itu, dan  

mengokohkan jalinan di antara kaum muslim. 

6) Membiasakan anak untuk mengerjakan hal-hal mulia. 

7) Melatih anak mengerjakan adab-adab bermasyarakat dalam 

menaati imam ketika shalat berjamaah. 

8) Sehingga menjiwai seluruh kaum muslim adalah sama. Satu sama 

lain saling bersatu di hadapan Allah SWT. 
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9) Menjadikan anak selalu berfikir jernih dan berhati lapang.
55

 

 

 

D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Anis Kurniawati yang menyelesaikan 

skripsinya pada tahun 2014 dengan judul “Masjid Sebagai Pusat Kegiatan 

Pendidikan Masyarakat (Studi Kasus Peran dan  Kontribusi Masjid Baitus 

Shomad Dusun Krajan Desa Tegalomobo Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan). Dengan hasil penelitian: 1) Kondisi pendidikan masyarakat 

Tegalombo Pacitan sudah bagus, pendidikan masyarakat minimal SMA. 

Sehingga dalam menyikapi problematika danm perbedaan pemahaman yang 

ada, difikir secara rasional dan universal. Karena kondisi rata-rata 

pendidikannya sudah bagus sehingga masyarakat Tegalombo Pacitan ini 

menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan bagi masyarakat. 2) 

Peran dan kontribusi masjid Bhaitus Shomad Tegalombo Pacitan ini sangat 

bagus sekali, dalam penannya masjid merupakan pusat kegiatan pendidikan 

masyarakat, meliputi pendidikan islam, pendidikan kejujuran, media dakwah 

dan informasi, serta pendidikan kewirausahaan. Sedangkan kontribusi masjid 

dari masjid Bhaitus Shomad masjid selalu melibatkan masyarakat sekitar 

dalam kegiatan-kegiatan masjid, dan masyarakat antusias dalam kegiatan-
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kegiatan yang berpusat di masjid dengan tujuan untuk mengembangkan 

kualitas nasyarakat dengan memanfaatkan masjid yang ada. 

   Dalam penelitian terdahulu selanjudnya oleh Usman Khoiri yang 

menyelesaikan skripsinya pada tahun 2012 dengan judul “Masjid Sebagai 

Pusat Kegiatan Sosial Kemasyarakatan (studi peran dan kontribusi masjid 

dalam mengembangkan kegiatan sosial kegamaan di Dusun Gambiran, Desa 

Madigondo, Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan)”. Dengan hasil 

penelitian: 1) Peran masjid dalam peengembangan kegiatan keagamaan di 

dusun gambiran sudah cukup baik dan mulai tertata, seperti inilah fungsi 

masjid dan peran masjid yang sebenarnya. Hampir semua terpenuhi dengan 

kegiatan yang sudah tertata bagus. Dengan ini, eksistensi masjid bukan 

sebagai tempat ibadah sholat atau hanyaa bangunan yang dijadikan 

pemandangan saja. Namun masjid adalh sebagai pusat hati masyarakat 

berlabuh. Jika hati tergantung pada masjid, dimanapun keberadaanya pasti 

yang dituju pertama kali adalah masjid. Masjid akan memberikan warna 

kehidupan seseorang akan lebih indah dan bahagia. 2) Kontribusi masjid yang 

ada didusun Gambiran ini ternyata bisa mengubah masyarakat yang semula 

kurang memperdulikan masjid, sekarang menggunakan masjid sebagai 

menumpuhkan hati mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. 

Yang akhirnya masjid menjadi ramai dan makmur. 3)  Kemuliaan akhlak 

tercermin dari sikap dan tindak pengurus takmir masjid dalam memimpin dan 

mengelola masjid. Sikap dan perbuatan yang baik senantiasa tampak pada 
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siapapun. Mereka tidak membedakan antara satu dengan yang lain, baik 

terhadap jamaah, tamu, imam, khotib, ustadz, remaja masjid maupun 

masyarakat pada umumnyaa. Sikap ini tentu akan berdampak positif bagi 

jamaah dan masjid yang dipimpinnya. Pengurus masjid Gambiran sudah 

cukup bagus menyatu dengan jamaah.mereka senantiasa berhubungan secara 

akrab dan bekerja sama secara padu dalam seluruh pelaksanaan kegiatan 

masjid. Kalau ada yang berbeda pendapat itu adalah hal yang wajar terpenting 

adalah kita jadikan perbedaan sebagai tantangan untuk membuat masjid ini 

semakin makmur.  

  Dalam skripsi Anis Kurniawati, permasalahan yang banyak dihadapi 

adalah berkaitan tentang kondisi  pendidikan masyarakat. Masjid berperan 

sebagai pusat kegiatan pendidikan masyarakat, untuk mengembangkan 

kualitas seluruh masyarakat. Sedangkan dalam skripsi ini masalah yang 

banyak ditangani masjid adalah lebih menekankan pada pengembangan 

karakter religius remaja saja. Masjid berperan sebagai pusat kegiatan remaja 

yang bertujuan untuk mengmbangkan karakter religius remaja.  

  Persamaan telaah hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adah 

objek kajian penelitian sama yaitu peran masjid. Sedangkan perbedaannya 

pada skripsi Anis Kurniawati menekankan pada kondisi pendidikan 

masyarakat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif (naturalistik) merupakan pendekatan penelitian 

yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan 

dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-

data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan 

kondisi yang tertentu.
56

 

Pendekatan kualitatif ini mempunyai karakteristik, yang diantaranya yaitu: 

penelitian menggunakan latar alami (natural setting), manusia sebagai alat 

(instrument), analisis data secara induktif (analisis bersamaan dengan 

pengumpulan data), penelitian bersifat diskriptif (data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar dan perilaku), mementingkan proses dari pada hasil.
57

 

Secara garis besar metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dibagi ada 

enam jenis pendekatan yaitu: metode fenomenologi, metode historis, metode 
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studi kasus, metode etnografi, metode grounded theory, dan penelitian 

tindakan.
58

 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien, 

maknanya penelitian mengadakan telaah secara mendalam tentang suatu kasus, 

kesimpulan hanya berlaku atau terbatas pada kasus tertentu saja.
59

  

Adapun studi kasus dalam hal ini dilakukan oleh peneliti di Masjid Al-Hasan 

Ngunut Babadan Ponorogo dengan fokus penelitian peran masjid tersebut, 

terutama mengenai pelayanan, dan upaya, pada karakter religius remaja disekitar 

masjid 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 

akan dikembangkan insrtumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 

observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada 

grand tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, 
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analisis dan membuat kesimpulan serta peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci.
60

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di Masjid Al-Hasan 

Ngunut yang beralamatkan di Jalan Al-Hasan No. 16 Desa Ngunut , Kecamatan 

Babadan, Kabupaten Ponorogo. P ertimbangan memilih lokasi ini karena Masjid 

Al-Hasan Ngunut Babadan karena di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan masjid yang didirikan pada tahun 

1989 dan memunyai keunikan diantara masjid lain yang ada disekitarnya, yaitu 

masjid dapat meningkatkan karakter religius remaja sesuai dengan salah satu 

tujuan pendidikan. Hal ini tidak terlepas dari upaya masjid dalam memberikan 

kegiatan dan pembelajaran untuk remaja. Kegiatannya  yaitu Tilawatil Qur’an, 

istighosah, Yasinan dan Tahlil, khotmil Qur’an, Barzanji dan tempat pendidikan 

agama. 

D. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahap penelitian dalam penelitian ini adalah ada tiga tahap dan 

ditambah dengan tahap akhir dari penelitian ini yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain: 

1. Tahap pra lapangan, meliputi menyusun rancanganpenelitian memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 
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lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap analisa data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulann data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

E. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yaitu wawancara dari salah 

satu tokoh agama yang ada disekitar masjid, remaja yang ada disekitar  masjid 

dan masyarakat atau orang tua remaja yang ada disekitar Masjid Al-Hasan 

Ngunut Babadan Ponorogo,. Sedangkan tindakan yaitu pengamatan proses upaya 

masjid dalam mengembangkan karakter religius remaja sebagai sumber utama, 

sedangkan sumber data tertulis seperti buku-buku tentang peran masjid, dokumen 

rencana upaya kegiatan masjid, dan foto adalah sebagai sumber data tambahan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan pekerjaan penelitian yang tidak dapat dihindari 

dalam kegiatan penelitian. Hubungan kerja (fieldwork relation) antara peneliti 

atau kelompok peneliti dengan subjek penelitian kualitatif melalui kegiatan atau 

teknik pengumpulan data dengan teknik observasi partisispan, wawancara yang 

mendalam dengan informan/subjek penelitian, pengumpulan dokumen dengan 
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melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi-referensi yang relevan dengan 

penelitian.
61

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara  sistematik terhadap 

gejala yang tampak pada objek dalam penelitian. Observasi dibutuhkan untuk 

memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami 

dalam konteksnya. 
62

 

Secara garis besar observasi dibedakan menjadi dua yaitu: a) observasi 

terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa 

yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktu 

dilakukan apabila penelti telah tahu dengan pasti tentang variable apa yang akan 

diamati, b) observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Karena peneliti tidak tahu 

secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrument yang tela baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan.
63
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Observasi dalam penelitian ini, peneliti fokuskan pada penelitian upaya 

masjid dalam mengembangkan karakter religius remaja di lingkungan sekitar 

masjid tersebut. Terutama pada pelaksanaan upaya, penerapan, dan dan dampak 

masjid. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan (cl). 

Sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Format rekaman hasil observasi catatan lapangan dalam penelitian ini 

menggunakan format hasil rekaman observasi. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu interviewer sebagai pemberi pertanyaan, dan interviewee 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dengan tujuan memperoleh 

informasi perihal kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, kepedulian dan 

motivasi.
64

 

Secara garis besar ada dua pedoman wawancara yaitu: a) pedoman 

wawancara tersetruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara 

teperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda (check-list) pada nomor yang sesuai, b) pedoman 

wawancara tidak tersetriktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat 

garis besar yang akan ditanyakan dan hasil wawancara dengan jenis ini lebih 
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banyak tergantung dari pewawancara, jenis interview ini cocok untuk 

penelitian kasus.
65

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam (wawancara tidak terstruktur), yaitu dengan 

mengajukan berbagai pertanyaan secara mendalam sehingga data-data yang 

diperlukan terkumpul. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak 

tersetruktur untuk mengetahui hasil dari upaya masjid dalam 

mengembangkan karakter religius remaja di Masjid Al-Hasan Ngunut 

Babadan Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa bebentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan 

(life histories,), cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen misalnya 

bebentuk foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk 

karya misalnya karya seni yang didapat berupa gambar, patung, film, dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
66
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Dan adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

dokumen tentang sejarah berdirinya masjid, letak geografis, tujuan 

berdirinya serta dokumen recana program masjid dalam pengembangan 

karakter religius remaja di Masjid Al-Hasan Ngunut Babadan Ponorogo. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisi data merupakan proses mengorganisaikan dan mengurutkan data 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.
67

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, dan datanya menjadi jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan conchusion drawing/verification. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data reduction,) 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memfokuskan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sehingga dapat menarik sebuah kesipulan. Dengan 

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

                                                           
67

 Basrowi dan Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif, 91. 



126 

 

 

dan mempermudfah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan. 
68

 

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan demikian penelitian kualitatif beberapa jenis penyajian 

datanya berbentuk uraian singkat, bagan, dan sebagainya.
69

  

3. Penarikan Kesimpulan (conchusion drawing) 

Langkah ke tiga dalam penelitan ini adalah penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebulmnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau iterative, hipotesis atau teori.
70

 

H. Pengcekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada konsep 

kesahiahan (validitas) dan keandalan (realibilitas). 
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Dalam uji kebsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kreadibilitas 

data (validitas interbal), transferabilitas (validitas ekternal), dependendabilitas 

(reliabilitas), dan konfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang utama adalah uji 

kredibilitas data. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan: perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman 

sejaawat, analisis kasus negative, dan member check. Dalam uji kredibilitas data 

peneliti menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, meningkatkan 

ketekunan, triangulasi, dan diskusi.
71
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BAB IV 

DISTKRIPSI DATA 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Masjid Al-Hasan Ngunut 

Masjid Al-Hasan Ngunut ini merupakan salah satu masjid yang berada  

di Desa Ngunut Babadan Ponorogo. Masjid ini berdiri sekitar tahun 1980 

an. Pada awalnya, sebelum menjadi masjid bangunan ini merupakan  

rumah milik bapak Hasan Mujni bin Kartojulal. Setelah itu beliau 

berinisiatif untuk membangun mushola itu sekitar tahun 1960 untuk 

keluarganya di rumah tersebut. Namun semakin lama, masyarakat sekitar 

banyak yang sholat berjamaah di mushola tersebut. Dan pada akhirnya 

mushola tersebut diwakafkan kepada masyarakat Desa Ngunut terutama 

pada lingkungan RT 01/ RW 01, untuk dijadikan Masjid. 

Bapak Hasan Mujni bin Kartojulal adalah seorang warga asli Desa 

Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Beliau adalah kakak 

dari bapak Kusdi yang rumahnya tepat depan masjid. Bapak Kusdi diberi 

amanat oleh bapak Hasan untuk mengembangkan dan merawat masjid 

tersebut. Kemudian, Bapak Kusdi dan masyarakat memberikan nama “ 

AL-HASAN” untuk masjid tersebut sebagai salah satu bentuk 

penghargaan kepada pewekaf masjid.  
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Pada waktu itu jamaah semakin tambah banyak, kemudian beliau 

berinisiatif untuk menggagas diadakannya sholat jum’at, lalu masyarakat 

setuju dengan hal tersebut. Karena sebelum diadakannya sholat jum’at di 

Masjid Al-Hasan, masyarakat apabila sholat jum’at harus berjalan agak 

jauh yaitu ke dusun sebelah bahkan keluar Desa Ngunut. 

Rintisan mengembangkan masjid secara pelan-pelan dilaksanakan. 

Kegiatan rutin baik agama dan social mulai digalakkan. Seperti 

pengumpulan zakat fitrah, penyembelihan hewan Qurban, mengaji kitab 

kuning, sholawatan Al-Barzanji dan amalan-amalan lain seperti wirid, 

dzikrul ghofilin, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan tersebut sampai 

sekarang juga masih eksis dilaksanakan, bahkan berkembang. Masjid ini 

bisa eksis berkembang sampai sekarang berkat orang-orang terdahulu dan 

dorongan masyarakat yang hatinya terpaut terhadap masjid.
72

 

2. Letak Geografis 

Masjid Al-hasan ini terletak di Jalan Al-Hasan No 16 RT 02/ RW 01, 

Dusun Ngunut 1 Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 

dekat dengan yayasan yatim piatu Ikatrina.  

Masjid ini dekat dengan jalan utama sehingga sangat mudah 

diakses. Area masjid ini di tengah-tengah penduduk, karena samping 
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kanan, kiri, depan, dan belakang masjid terdapat rumah-rumah 

penduduk.
73

 

3. Struktur Organisasi 

      Struktur organisasi masjid adalah susunan unit-unit kerja yang 

menunjukkan hubungan antar unit. Struktur organisasi pada umumnya 

dapat digambarkan dalam suatu sketsa yang disebut bagan organisasi. Di 

bawah ini adalah bagan organisasi masjid yang ada di Dusun Ngunut 1. 

Struktur Oraganisasi Masjid Al-Hasan 

Pelindung : 1. Kepala Desa Ngunut 

2. NU Ranting Ngunut 

Penasehat :  1. Bpk. H. Sutikno 

  2. Bpk. H. Mahfud 

3. Bpk. Umar Usman 

4. Bpk. Ihsan Sukardi 

Dewan Syuro:  1. Bpk. H. S. Pirngadi 

2. Bpk. Drs.  Untung Prayitno 

Dewan Tanfidz:  1. Bpk. Sigit Nasikin, S.Pd 

2.  Bpk. Hartono 

Sekretaris:   1. Sdr. Wahyu Agus Arifin 

2. Sdr.  Hendra Lesmana 

Bendahara :  1. Bpk. Suroto 

2. Bpk. Sulkan Abrori 
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Seksi-seksi 

Peribadatan :  1. Bpk. K. Suwandi 

2. Bpk. K. Ahmad Thohari S.Pd.I 

3. Bpk. Zaenuri 

PHBI :   1. Bpk. Sugeng  

2. Bpk. Suparman 

Humas:   1. Sdr. Mardana 

 2. Sdr. Burhanudin Yulianto 

Pemuda :   1. Sdr. Khoirul Anas 

 2. Sdr. Teguh Sofi H 

Kesejahreraan :  1. Bpk. Hartoyo 

2.  Bpk. Zaenal 

3. Bpk. Mujahidin 

4. Bpk. Suharto 

   5. Ibu Harmin 

6. Ibu Sukarti 

7. Ibu Jariah 

8. Ibu Suratun 

 9. Ibu Aris Wahyuningsi 

10. Bpk. Hendrik 

Pembangunan dan 

Penggalian Dana:   1. Bpk. Dahron 

2. Bpk. Sudiyak 

 3. Bpk. Wachid 

4.  Bpk. Sabarrudin 

5. Bpk. Samsul 

6. Bpk. Muhsin 

7.  Bpk. Sukaryoto 

8. Bpk. Tohari
74
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Tabel 1.1 

Data Remaja Putra/Putri Masjid Al-Hasan Desa Ngunut
75

 

No Nama Alamat 

1 Teguh Sofi Harianto RT 2 

2 Alan Jaya K RT 2 

3 Mardana Nur Rahadin RT 2 

4 Ahmad Khoirul Anas RT 2 

5 Hendra Lesmana RT 2 

6 Burhanudin Yulianto RT 1 

7 Doni Candra Putra RT 2 

8 Slamet Fahrudin R RT 1 

9 M. Farhan Firmansyah RT 1 

10 Faisal Abdu Nur Syais RT 1 

11 Ilham Adialex RT 1 

12 Hermansyah RT 2 

13 M. Rafi Akbar Y.N RT 2 

14 Fery Samudra F RT 1 

15 Nur Rasyid Hendra Saputra RT 1 

16 Dimas A.N.F RT 2 

17 Fajar Fariadi RT 2 

18 Tahtmainul Mustajab RT 1 

19 Krisna Dwi Samudra RT 2 

20 Bayu Aji Saputra RT 1 

21 Indah Dwi Astuti RT 1 

22 Anwa’un Ni’mah RT 1 

23 Aldora Valentiana C RT 1 

24 Anisa Nur Aini RT 2 

25 Oxyta R.Y RT 2 
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26 Fadila Rahmatika RT 2 

27 Mahananni. M RT 2 

28 Erna Zuliana RT 2 

29 Siti Nur Janah RT 1 

30 Dina Okzolatavina RT 1 

 

4. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana yang ada di Masjid Al-Hasan sudah cukup 

memadai, seperti mimbar untuk khotbah, listrik, karpet masjid, bedug, 

Almari al-Quran, pengeras suara, tempat wudhu, kamar mandi, halaman 

yang luas, diesel , kursi, tower untuk pengeras suara, jam dinding, kipas 

Angin, AC di setiap ruangan  dan papan struktur kepengurusan ta’mir 

masjid.
76

 

5. Kegiatan-kegiatan 

Kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Hasan Ngunut ini meliputi: 

a. Kegiatan pembangunan 

Dalam kegiatan pembangunan Masjid Al-Hasan ini adalah 

renovasi-renovasi terhadap bangunan-bangunan yang sekiranya tidak 

layak pakai atau tidak nyaman untuk ditempati. 

b. Kegiatan Ibadah 

Kegiatan ibadah yang dilakukan di Masjid Al-Hasan adalah 

meliputi: shalat berjamaah lima waktu, sholat jum’at, sholat tarawih, 
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sholat 2 hari raya yaitu hari raya idhul fitri dan hari raya idhul adha. 

Serta tidak ketinggalan yaitu sholat gerhana, baik gerhana bulan atau 

matahari. 

c. Kegiatan Keagamaan 

Kegiatan keagamaan yang sudah berjalan di Masjid Al-Hasan Ngunut 

yaitu: 

1) Tilawatil Qur’an yang dilaksanakan setiap malam selasa. 

2) Dzikrul Ghofilin yang dilaksanakan setiap malam Jum’at ba’da sholat 

Magrib. 

3) Pembacaan sholawat Al-Barzanji yang dilaksanakan setiap malam 

Jum’at setelah sholat isya’. 

4) Peringatan hari bersar Islam. 

5) Yasinan yang dilaksanakan setiap akhir bulan. 

6) Khotaman Al-Qur’an yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali yaitu 

hari Ahad Pon. 

7) Pengumpulan zakat dan membagikannya serta pembagian daging 

Qurban. 

8) Pengumpulan donatur dilaksanakan apabila panen raya tiba. 

d. Kegiatan Pendidikan  

Di Masjid Al-Hasan Ngunut terdapat pendidikan non formal yang 

berbentuk diniyah dan kesenian ini sudah berjalan sejak tahun 1998 sampai 

sekarang ini. Dan untuk keseniannya adalah group hadrah Ar-Ruzain. 
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Dari keempat kegiatan di adats ada yang mempunyai susunan 

kepengurusan yang sudah terstruktur. Untuk lebih jelasnya susunan 

kepengurusan kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada lampiran.
77

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Upaya Pengurus  masjid dalam pengembangan karakter religius remaja di 

Dusun Ngunut 1 Desa Ngunut Babadan. 

Untuk mengupayakan peran masjid untuk mengembangkan 

karakter religius remaja, Bapak  SN, S.Pd selaku ketua takmir di masjid 

ini, juga mengutarakan tentang kegiatan pendidikan dilaksanakan di 

masjid yang dapat mengembangkan karakter religius remaja yaitu 

sebagai berikut:
78

 

“Selain itu untuk membiasakan remaja untuk cinta pada masjid. Di 

zaman sekarang sangat jarang remaja yang peduli dengan masjid 

kecuali masjid tersebut mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa 

menarik remaja. Yang penting masjid itu akan terus hidup apabila 

para kaum mudanya ikut berpartisipasi dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini.” 

Kegiatan-kegiatan tersebut seperti: 

a. Bidang Ibadah 

1) Sholat berjamaah 

2) Dzikir dan tahlil 

3) Yasinan 
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b. Bidang Keagamaan 

1) Peringatan hari besar Islam seperti maulid Nabi dan 

Isro’Mi’roj 

2) Pembagian zakat dan daging hewan Qurban 

3) Khataman Al-Qur’an 

c. Bidang Pendidikan 

1) Pendidikan diniyah malam 

2) Thilawatil Qur’an  

3) Bidang Kesenian 

1) Sholawat dan Hadrah 

Semua kegiatan tersebut sangat bagus untuk remaja saat ini, namun yang 

harus benar-benar dijaga adalah pendidikan diniyah malam dan khataman Al-

Qur’an, Thilawatil Qur’an. Apabila para remaja semuanya bagus dalam 

membaca Al-Qur’an dan megerti tentang agama Islam maka semuanya akan 

merasa senang terutama adalah orang tua dan masjidnya akan terangkat serta 

masyarakat akan lebih yakin terhadap upaya masjid dalam pengembangan 

karakter religius. 

Selanjutnya menurut salah satu pendapat remaja yang bernama WAA, 

mengenai tentang kegiatan yang dilaksanakan di Masjid sebagai berikut:
79

 

“Salah satu kegiatan kepndidikan dilaksanakan di Masjid Al-Hasan 

yaitu tilawatil Qur’an dan Diniyah malam, mempunyai tujuan yaitu 
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lebih mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan keakraban antar 

remaja maupun dengan masyarakat. Serta dapat meningkatkan 

kedisiplinan dalam beribadah” 

Selanjutnya menurut Bapak Kyai AT, S.Pd.I selaku bidang peribadatan 

dan imam di Masjid Al-Hasan Ngunut, mengutarakan tentang upaya masjid 

salam mengembangkan karakter religius remaja, yaitu; 

“Sebuah masjid bisa dikatan masjid apabila ada jamaahnya dan banyak, 
lalu bisa mendirikan sholat jum’at berjamaah sendiri. Serta masjid 

sebagai tempatnya para remaja belajar untuk bermasyarakat. Maksudnya 

adalah remaja sekarang adalah calon pemimpin dimasa yang akan 

datang. Seperti motto para remaja yang ada disini yang sudah ada sejak 

tahun 1997  yaitu  

80 (ُ  ّ ُا ْ ألَْ ِ  ِ َ ُ   ْأَ  ِ  )
 

Yang disampaikan Bapak Kyai AT, S.Pd.I merupakan tolak ukur betapa 

pentingnya peran masjid dalam pengembangan karakter religius remaja.  

Selain kegiatan yang pokok ada kegiatan yang biasanya diperingatai 

satu tahun sekali. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Sugeng selaku seksi 

PHBI di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo, sebagai berikut:
81

 

“Untuk peringatan hari besar islam masjid selalu mengagendakan 
berbagai kegiatan seperti hari raya idhul fitri, hari raya idhul adha, 

maulid nabi, isra’ mi’raj, dan bulan ramadhan.”  
Kegiatan-kegiatan yang di upayakan masjid ini ditujukan untuk remaja 

supaya mereka selalu peduli dengan masjid karena bagi ummat Islam Masjid 

sebenarnya merupakan pusat segala pusat kegiatan. Masjid bukan hanya 

sebagai pusat ibadah khusus seperti shalat dan I’tikaf tetapi pusat 
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kebudayaan/muamalat tempat dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian 

kaya dan berkah. Hubungan masjid dengan remaja adalah hubungan timbal 

balik yaitu remaja membutuhkan masjid baik sebagai  tempat ibadah selain itu 

sebagai tempat pembelajaran remaja itu sendiri untuk menambah ilmu 

terutama ilmu keagamaannya. 

2. Pelaksanaan kegiatan  masjid dalam mengembangkan karakter religius remaja 

di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

a. Masjid sebagai temapat Ibadah 

Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah 

ayat 18,  bahwa tiadalah “Sesungguhnya yang  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 

Mengingat hal itu tentunya dapat dipastikan bahwa dalam 

melaksanakan upaya masjid pasti ada beberapa faktor yang 

mendukung dan menghambatnya. Hal itu membuat pengurus 

masjid dan masyarakat terutama remaja semakin tertangtang untuk 

lebih giat dalam hal tersebut. 
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Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan masjid dalam pengembangan 

karakter religius remaja di Dusun Ngunut, akan peneliti paparkan hasil 

wawancara dengan: 

Bapak H. MD selaku keluarga dari pewakaf Masjid Al-Hasan Dusun 

Ngunut 1, menyatakan bahwa, “Tujuan didirikan masjid ini adalah 
memupuk keimanan kita kepada Allah SWT, serta memperkokoh tali 

silatirahmi, terutama untuk kaum muda atau remaja. Oleh karena itu 

tujuan bisa terwujud. Kita lestarikan dan laksanakan sholat 

berjamaahnya selagi sempat kita jaga jamaahnya teutama yang muda 

karena para pemuda atau remaja ini adalah penerus dimasa yang akan 

datang.”82
 

Apa yang disampaikan Bapak H. MD, peneliti juga menemukan hasil 

observasi pada kegiatan rutinitas, yaitu sholat jamaah sebagai berikut 

Pada minggu terakhir bulan April kemarin rata-rata jamaah yang ramai 

itu pada waktu sholat magrib dan isya’, yang berjamaah bisa mencapai 
dua sampai lima shaf, untuk jamaah yang remaja disini lumayan 

banyak. Sedangkan untuk sholat subuh bisa sampai dua shaf remaja 

disini agak banyak tetapi tidak sebanyak pada waktu sholat magrib dan 

isya’. Untuk sholat dhuhur dan ashar jamaahnya kebanyakan orang tua 
yang jamaah muda atau remaja itu tidak lebih dari lima orang, karena 

pada jam-jam tersebut banyak remaja yang masih sekolah. 

Tabel 1.1 

Remaja yang sholat berjamaah 

Sholat Dalam prosentase 

Magrib 80% 

Isya’ 70% 

Subuh 40% 

Dhuhur 20% 

Ashar 30% 

Berdasarkan tabel tersebut remaja yang paling banyak 

berjamaah yaitu di waktu sholat magrib, karena para remaja sudah 

di rumah. Setelah sholat magrib para remaja antusis mengikuti 
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berbagai kegiatan yang telah di rencanakan oleh pengurus masjid 

Al-Hasan, walupun ada bebesrapa setelah dzikir pulang. 

b. Masjid sebagai tempat kegiatan sosial 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang 

terkait didalamnya, yaitu:
83

 

 Bapak H. S. P  selaku Dewan syuro masjid mengutarakan 

jawabannya sebagai berikut: 

Untuk melaksanakan upaya masjid dalam mengembangkan 

karakter religius remaja yaitu tergantung kepada pengurus ta’mir 
masjid yang harus memahami para remaja dizaman sekarang 

karena remaja sekarang berbeda dengan remaja tahun 90-an. 

Alhamdulillah upaya pelaksanaan kegiatan masjid sebagai tempat 

sosial seperti yasinan dan tahlil, sudah berjalan dengan baik, para 

remaja sangat antusias dalam mengikuti kegiatan masjid. Jadi 

supaya berjalan dengan baik ta’mir disini tidak terlalu kaku 
terhadap remaja dan memotivasi para remaja akan pentingnya ilmu 

keagamaan di era sekarang. 

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan upaya masjid yaitu: 

Biasanya yang sering terjadi di Masjid Al-Hasan yaitu faktor 

pendanaan untuk kegiatan remaja. Masjid mempunyai dana cuma dari 

donator masyarakat sekitar itu pun dilaksanakan satu tahun sekali 

setiap musim panen. Jadi untuk melaksanakan kegiatan masjid tidak 

semuanya diambilkan dari uang masjid, biasanya remaja berinisiatif 

iuran sendiri agar kegiatan bisa terlaksanakan. 
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Selain itu juga Bapak H. YB B.A, selaku jamaah masjid 

mengatakan bahwa; 
84

 

“Pelaksanakaan upaya masjid dalam mengembangakan karakter 

religius remaja yaitu suadah adanya fasilitas-fasiltas yang memadai 

seperti alat hadroh, dispenser, pendingin ruangan, meja untuk 

belajar, dan lain-lain. Untuk faktor penghambatnya saya kira tidak 

ada.” 

Terkait dengan pelaksanaan upaya masjid dalam pengembangan 

karakter religius remaja, Bapak H. ST selaku penasehat mengutarakan 

jawabannya mengenai hal ini, yaitu sebagai berikut;
85

 

“Rata-rata remaja di lingkungan sini sangat antusias dengan 

kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, yang mana itu juga sangat 

menguntungkan para remaja yaitu mereka bisa belajar dan 

meningkatkan keimanannya dari kegiatan-kegiatan tersebut.” 

Lalu yang menghambat dalam pelaksanaan upaya masjid ini biasanya 

yaitu; kurangnya dorongan atau motivasi dari beberapa orang tua remaja 

atau pun anak-anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 

masjid. Karena beberapa orang tua seperti itu ingin anaknya fokus 

kepada pelajaran yang ada disekolah dari pada yang ada di lingkungan. 

Jadi anak kurang bersosialisasi dan tidak mengetahui keadaan sekitar 

rumahnya. 

Menurut ibu SN selaku bidang kesejahteraan di struktur ta’mir 

masjid, mengaskan bahwa 
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“Kegiatan masjid seperti khataman Al-Qur’an itu, masyarakat 
sekitar sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini ini terbukti 

dengan ibu-ibu sekitar apabila ada kegiatan khataman Al-Qur’an 
pasti memberi  makanan ringan untuk para remaja yang sedang 

membaca Al-Qur’an. Dan untuk khatamannya bisanya ibu-ibu juga 

membuat makanan bungkus atau biasa disebut “pelangan”, satu 
keluarga 10 bungkus, dan itu setiap bulan gentian RT 01 dengan RT 

02.”  

 

c. Masjid sebagai tempat pembinaan ummat dan dakwah 

Ungkapan  Bapak Kyai AT, S.Pd.I selaku bidang peribadatan 

dan imam di Masjid Al-Hasan Ngunut, beliau juga selaku yang 

melaksanakan kegiatan-kegiatan masjid seperti Dzikrul Ghofilin, 

Thilawatil Qur’an, Pembelajaran Diniyah, melengkapi yang 

menjadi faktor pendukung kegiatan yang ada di Masjid Al-Hasan 

yaitu;
86

 

“Fanatisme para remaja terhadap kegiatan-kegiatan masjid dan 

kecintaannya terhadap masjid, merupakan faktor utama sekaligus 

membentuk karakter anak. Dalam kegiatan tilawatil Qur’an yang 

dilaksanakan setiap malam selasa remaja yang hadir rata-rata 10 

anak yang hadir.” 

Seperti juga yang di ungkapkan oleh saudara WAA,  salah satu 

remaja sekaligus jamaah Masjid Al-Hasan berikut ulasannya: 

“Kegiatan tilawatil Qur’an di masjid ini berjalan dengan lancar, 

biasanya diikuti 10 anak bahkan lebih. Karena pada kegiatan 

dilaksanakan dimalam selasa biasanya banyak anak yang belajar 

karena besoknya sekolah. Begitupun kegiatan dzikrul ghofilin, 

bedanya kigiatan ini dilaksanakan setiap malam jum’at dan para 

remaja biasanya banyak yang hadir karena dilaksanakan setelah 

sholat magrib.” 
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Adapun yang menjadi penghambatnya adalah salah satu atau 

dua orang tua dari jamaah kuarng setuju dengan adanya kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan di masjid, maksudnya apabila ada 

gagasan atau ide-ide baru tentang kemajuan kegiatan masjid yang 

mana itu ditujukan untuk remaja, dia seakan-akan merusak 

semangat orang yang ingin menjadikan masjid sebagai pusat 

pembelajaran remaja.
87

 

Untuk lebih memperkuat hasil wawancara peneliti juga 

melakukan observasi lapangan, dengan kegiatan tilawatil Qur’an 

yang diadakan setiap malam selasa.
88

 Selain itu kegiatan Dzikrul 

Ghafilin di masjid Al-Hasan ini rutin dilaksanakan setiap malam 

jum’at. Dan para remaja dikegiatan ini lumayan banyak karena ini 

dilaksanakan setelah sholat magrib.
89

 

Dan untuk lebih memperkuat hasil wawancara tersebut, 

penulis juga melakukan observasi pada Masjid Al-Hasan Desa 

Ngunut, dengan kutipan sebagai berikut: 

a) Letak masjid yang setrategis berada di tengah-tengah 

perumahan masyarakat RT 02. 

b) Bangunan masjid yang bersih, nyaman, dan bagus. 
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c) Adanya fasilitas yang cukup lengkap, seperti: 

1) Adanya karpet sajadah 

2) Sound system 

3) Tower sound 

4) Kipas angin ada 6 buah 

5) AC  2 buah 

6) Almari dan Al-Qur’an 

7) Alat hadroh 

8) Tempat parker yang luas 

9) Jam dinding  

10) Alat pembersih debu (fakum cleaner)
90

 

d) Adanya rasa gotong royong antar remaja 

Seperti yang disampaikan oleh salah satu remaja yang 

bernama AN yang mengungkapkan bahwa :
91

 

“Salah satu kegiatan untuk mengetahui rasa gotong royong remaja 

disini yaitu dengan kegiatan kerja bakti membersihkan masjid. Ini 

dilaksanakan apabila masjid mau ada acara dan memasuki bulan 

ramadhan dan hari raya. Ada juga remaja yang kurang peduli 

dengan masjidnya ini kelihatan apabila kegiatan kerja bakti ini 

dilaksanakan biasanya anaknya tidak hadir dengan banyak alasan, 

namun rata-rata remaja hadir disini.” 
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Faktor penghambatnya, selain yang disampaikan para 

narasumber adalah, bahwa ada beberapa remaja yang kurang 

peduli dengan kegiatan masjid. 

Untuk meperkuat hasil wawancara, peneliti juga melakukan 

observasi ke Masjid Al-Hasan pad tanggal 14 April 2017, yang 

mana pada waktu itu para remaja melakukan kerja bakti untuk 

membersihkan masjid, karena pada tanggal 23 April 2017 akan 

diadakan pengajian untuk memperingati Isra’ Mi’raj NAbi 

Muhammad SAW.
92

 

Dalam kegiatan ini dibentuk sebuah panitia, berikut 

struktur kepanitiaan; 

Tabel 1.3 

Struktur Kepengurusan Kegiatan Remaja Masjid Al-Hasan
93

 

Jabatan Nama 

Pelindung dan Penasehat Ta’mir Masjid Al-HAsan 

Ketua Hendra Lesmana 

Wakil Ketua Mardana Nur Rahadin 

Seketaris Krisna Dwi Samudra 

Bendahara Alan Jaya K 
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Seksi Kegiatan 1. Burhannudin Yulianto 

2. Ahmad Khoirul Anas 

 

Seksi perlengkapan 1. Teguh Sofi Hardianto 

2. Fajar fariyadi 

 

Seksi Humas 1. Dimas A.N.F 

2. M. Rafi Akbar Y.N 

 

Seksi Konsumsi 1. Anwa’un Ni’mah 

2. Erna Zuiana 

 

1. Pembawa acara  

2. Qir’oatil Qur’an 

3. Hadroh 

1) Mahananni. M 

2) Wahyu Agus Arifin 

3) Group Hadroh “Ar-Ruzain” 

 

 

3. Dampak pelaksanaan kegiatan  masjid dalam mengembangkan karakter 

religius remaja di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo. 



147 

 

 

Demikian luasnya peranan masjid yang harus kita bangun. Suatu 

sasaran yang cukup berat tetapi sangat menentukan kualitas ummat kita, 

kualitas masyarakat seluruhnya terutama pada remaja. Untuk mencapai target 

itu tentu semua ilmu dan potensi yang ada termasuk potensi intelektual harus 

dapat kita eksplotir untuk mencapai tujuan itu. 

Berbagai variasi dan kondisi yang menyelimuti keberadaan masjid 

tersebut merupakan input penting dalam merumuskan dan mencari pola 

umum dalam mengurus masjid. Untuk itu, kita harus ikut berupaya 

meningkatkan  kualitas seumber daya dan kesejahteraan hidup umat yang 

memerlukan uluran tangan dari yang profesional, agar tercipta masyarakat 

atau umat yang berkualitas yang memberikan manfaat kepada manusia 

lainnya. 

 Kegiatan masjid yang melibatkan remaja ini dilaksanankan mulai 

sekitar tahun 1998. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan upaya masjid, maka 

dapat dilihat dari beberapa ulasan wawancara dan observasi. 

a. Dampak masjid sebagai tempat sosial 

Terkait dengan hasil pelaksanaan upaya masjid di Masjid Al-Hasan 

Ngunut, Saudari IM S.Pd.I, selaku jamaah Masjid Al-Hasan yang 

pernah berkecimpung dalam kegiatan masjid mengutarakan 

jawabannya mngenai hal ini yaitu sebagai berikut:
94
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“Hasil dari pelaksanaan upaya kegiatan masjid ini cukup bagus bgai 

masyarakat terutama terhadap remaja. Yang mana remaja yang 

sebelumnya kurang aktif terhadap masjid menjadi aktif ke masjid. 

Selain itu para remaja setelah mengikuti kegiatan masjid, menjadi 

mengerti akan pentingnya ilmu agama dalam kehidupan masyarakat, 

karena di masyarakat remaja juga diharapkan bisa menjadi pengganti 

atau regenerasi imam. Seperti tahlilan dan yasinan orang meninggal 

seumpama imam yang senior atau kyainya tidak bisa hadir bisa 

digantikan oleh para remaja. Remaja bisa berkat kegiatan yasin dan 

tahlil yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali biasanya malam 

jum’at. Saya benar-benar merasakan manfaat yang begitu luar biasa 

dari kegiatan masjid tersebut.” 

Yang disampaikan oleh saudari IM, S.Pd.I merupakan salah satu hasil 

dari kegiatan Tahlilan dan Yasinan yang diselenggarakan oleh masjid untuk 

remaja. Ini juga disampaikan oleh salah seorang remaja yang berumur 19 

tahun, yang bernama sudara HL. Dia juga merasakkan dampak positif dengan 

kegiatan masjid tersebut, kerena dia bisa membaca yasin dan tahlil dengan 

adanya kegiatan yang dilaksanakan secara rutin. Dia juga sering disuruh 

memimpin yasin tahlil di tempat orang meninggal, seumapa ustad atau 

kyainya tidak bisa hadir. 
95

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti melakuksn observasi untuk 

memperkuat argument dari narasumber tersebut. Kegiatan yasin dan tahlil ini 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali malam jum’at. Antusias remaja dalam 

kegiatan ini lumayan banyak, baik remaja putra maupun putri.
96

 

b. Dampak Masjid sebagai tempat pembinaan ummat 
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Kegiatan yang sangat penting dalam mengembangkan karakter religius 

rema yaitu Tilawatil Qur’an dan Khataman Al-Qur’an, seperti yag  

diungkapkan salah satu remaja di lingkungan Masjid Al-Hasan, yang 

bernama saudaraWAA, berikut jawabannya:
97

 

“Menurut saya yang melaksanakan kegiatan tilawatil Qur’an secara 
rutin, ini hanya ada di Masjid ini. Karena sepengetahuan saya masjid 

lain belum ada kegiatan seperti ini. Dan saya sangat bersyukur dengan 

adanya kegiatan ini karena salah satu hobi saya bisa tercapai, saya 

sekarang alhamdulillah sediki-sedikit sudah bisa membaca Qur’an 
dengan dilagukan, dan di kegiatan ini juga saya mengetahui cara 

membaca Al-Qur’an dengan benar sesuai dengan tajwidnya. Setelah 
saya mengikuti kegiatan tersebut dampaknya sungguh luar biasa dalam 

diri saya salah satunya ya tadi, tetapi saya sekarang juga sering 

diminta tolong oleh warga sekitar terutama untuk membaca ayat suci 

Al-Qur’an di acara pernikahan, kegiatan peringatan hari besar islam, 
dan kegiatan lainnya.” 

 

Seperti yang diungkapkan oleh ibu SM  selaku jamaah masjid, bahwa 

dia merasa senang dengan adanya kegiatan khataman Al-Qur’an setiap 

Ahad pon, karena selain mempertahankan tradisi ini juga membuat 

anaknya mempunyai kegiatan positif yang bisa mengisi waktu luangnya 

tidak dalam hal yang negatif dan sia-sia.
98

 

Kegiatan kesenian yang lainnya yang ada di Masjid Al-Hasan yaitu 

hadrah. Kesenian ini masih eksis di lingkungan sekitar walupun tidak 

seeksis seperti dahulu. Namun, kelompok hadrah Ar-Ruzain, ini masih 

tetap berjalan ini terlihat dengan setiap dua minggu sekali mengadakan 
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latihan, biasanya lagu yang dilantunkan adalah shalawat Nabi. Selain itu 

group hadrah ini sering diundang ke acara Aqiqahan di rumah masyarakat 

sekitar yang megadakan hajatan. Kegiatan ini juga membuat remaja 

semakin kompak, silaturahmi tetap terjaga. 
99

 

Hasil wawancara tersebut dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

dalam kegiatan hadrah di  acara pengajian umum memperingati Isra’ Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW.
100

 

c. Dampak masjid sebagai tempat dakwah dan pembinaan ummat 

Selain bidang itu masih ada kegiatan masjid selanjutnya yang 

sangat mempengaruhi kedisiplinan, pengetahuan keagamaan remaja 

yaitu  peringatan hari besar Islam, yang mana para remaja selalu 

mempunyai inisiatif memperingatinya. Seperti yang diutarakan oleh 

Bapak SG selaku seksi PHBI di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebagai berikut:
101

 

“Yang mana setiap peringatan hari besar islam, para remaja selalu 
mempunyai usulan dan rencana untuk memperingatinya sebelum ada 

perintah dari pengurus ta’mir. Jadi kita selaku pengurus ta’mir sangat 
bangga dan sangat mendukung keadaan remaja sekarang karena 

sangat peduli dengan kebudayaan agama Islam, yang bisa 

melestarikan kegiatan masjid. Seperti yang sudah terjadi yaitu malam 

hari raya idhul fitri yang mana para remaja mempunyai kegiatan 

takbir keliling yang pusatnya di masjid, biasanya keliling kecamatan 

Babadan menggunakan mobil. Setelah selesai para remaja kembali ke 
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masjid untuk membagikan zakat fitrah ke orang-orang yang 

membutuhkan. Jadi remaja bisa peduli dengan masyarakat 

disekitarnya mana yang sedang membutuhkan, mana yang tidak. 

Jadi, para remaja sangat antusias terhadap kegiatan pereingatan 

hari besar Islam. Ini juga diutaran oleh  Bapak SO selaku bendahara 

masjid, bahwa remaja melaksanakan kegiatan tanpa diperintah sudah 

jalan paniti sudah dibentuk dan anggitanya para remaja itu sendiri, kita 

tinggal memberikan arahan mana yang belum pas kita benarkan tapi 

rata-rata remaja sudah mengetahui bagaimana menjalankan sebuah 

acara. Seperti acara isra’ mi’raj yang dilaksanakan tanggal 23 April 

2017, yang menjalankan seluruhnya remaja pengurus ta’mir tinggal 

memberikan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan acara tersebut. 

Peringatan ini diisi dengan pengajian umum, kegiatan ini juga bisa 

menambah wawasan agama remaja. 
102

 

Selain itu, untuk memperkuat hasil wawancara tersebut, 

penulis juga melakukan observasi dokumentasi pada Masjid Al-Hasan 

Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dengan sebagai 

berikut:  

Selain kegiatan hari besar Islam, para remaja juga selalu 

melaksanakan kegiatan masjid yang lainnya tepat waktu seperti 

khataman Al-Qur’an yang dilaksanakan setiap hari Ahad Pon. Hasil 

dari kegiatan ini yaitu mempererat silaturahmi antar remaja, 
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melanjutkan salah satu tradisi, dan para remaja terbiasa membaca Al-

Qur’an. Para jamaah masjid Al-Hasan juga merasakan dampak positif 

dari kegiatan yang dilaksanakan di masjid Al-Hasan.
103

  

d. Dampak masjid sebagai tempat ibadah 

Selain khataman Al-Qur’an ada kegiatan yang sangat 

menabah keimanan remaja dan wawasan keagamaan yaitu 

kegiatan dzikrul Ghofilin, Yasin dan Tahlil.   

Peneliti juga menemukan dokumentasi mengenai 

kegiatan pembagian zakat fitrah. Yang tiadak kalah penting 

dalam mengembangan karakter remaja yaitu kegiatan 

pembagian zakat fitrah yang selalu diadakan oleh masjid Al-

Hasan, karena kegiatan ini dapat meningkatkan rasa peduli 

dengan sesama ummat Islam, terutama yang sangat 

membutuhkan.
104

 Serta pengurus takmir menunjuk para remaja 

menjadi muadzin untuk sholat lima waktu serta menjadi bilal 

sholat Jum’at maupun sholat hari Raya. Ini dapat 

meningkatkan kedisiplinan, ketaatan dalam menjalankan 

perintah agama Islam.
105
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BAB V 

ANALISA DATA  

Sebagaimana yang telah kami paparkan dalam bab IV tentang temuan data-

data-data dalam penelitian ini, maka dalam bab V ini peneliti mencoba 

menganalisis temuan penelitian tersebut dengan maksud untuk mengkaji hakekat 

dan makna yang terkandung dalam temuan-temuan tersebut. 

Adapun analisa data tentang Peran Masjid Dalam Pengembangan Karakter 

Religius Remaja di Masjid Al-Hasan Ngunut Babadan Ponorogo ini peneliti 

sajikan sebagai berikut: 

A. Analisis Data tentang Upaya Masjid dalam Prngrmbangan Karakter 

Religius Remaja di Masjid Al-Hasan Ngunut Babadan Ponorogo 

Manusia yang mendiami planet bumi ada bermacam-macam perangai 

dan tingkah laku. Ada yang taat kepada Allah SWT dan tidak kurang pula 

yang ingkar dan mendustakan-NYa. Akibatnya manusia selalu terombang-

ambing antara ketenangan dan kegoncangan karena itu, banyak manusia hidup 

melanggar kepentingan dan ketentraman masyarakat. Manusia akhir-akhir ini 

mengalami kemajuan ilmu pengatuhan dan teknologi yang cukup pesat, 

namun nilai-nilai luhur dan tradisi yang wajar semakin tidak dihiraukan lagi.  

Keadaan seperti itu, menaati perintah Allah SWT dengan kesadaran 

mengerjakan segala perintah-Nya, namun ada juga yang tidak mengerjakan 

namun tidak merasa bersalah dengan sang pencipta, dan senantiasa 
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kemaksiatan. Maka perlu pendidikan dan pembinaan generasi muda di masa 

yang mendatang. 

 Seperti tujuan Nabi Muhammad SAW yang datang di bumi ini yang 

mana diutus Allah SWT, untuk mengajarkan ajaran Islam, agam tauhid 

dengan tuntuknan akhlak yang mulia. Dengan beragaama yang benar atau 

bertauhid akan menyebabkan manusia mempunyai sifat bertaqwa. Dengan 

bertaqwa manusia akan senantiasa beribadah dan menaati perintah-perintah 

Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah salat menurut Allah SWT 

mampu mencegah manusia dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan 

agama.
106

 Sehubungan dengan makna ibadah dalam islam, masjid juga 

memiliki multi peran dan tujuan bagi umat Islam. Kedudukan masjid bagi 

umat Islam tidak sama dengan kedudukan tempat-tempat ibadah dalam agama 

lain, karena sesungguhnya masjid sangat berkaitan erat dengan kegiatan 

sehari-hari umat islam. Masjid bukan hanya sebagai simbol Islam, tetapi 

sesungguhnya juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemajuan peradaban, 

kemasyarakatan, dan keruhanian akhirat. 

Masjid adalah perangkat masyarakat yang pertama didirikan oleh 

Rasul SAW, begitu pula sampai di Madinah setelah menempuh perjalanan 

hijrah yang melelahkan. Bangunannya sangat sederhana, jauh dari kata cukup 

apalagi Nampak mewah. Suatu lokasi disudut kota hanya ditandai batas-
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batasanya, bertetaplah ranting dan bahanm kering, hanya disudutnya terdapat 

sebongkah pohon-pohon kurma sebagai tempat Imam dan Khatib berdiri. Di 

tempat yang sedemikian sederhananya, Rasul menerima banyak ayat Al-

Qur’an dan kemudian dicatat, dihafal, difahami, dan diamalkan dibawah 

pimpinan beliau. Ditempat itu pula Rasul SAW bertemu dengan para sahabat 

merundingkan langkah-langkah pembinaan, mulai dari pribadi, keluarga 

sampai kemasyarakatan, mulai dari soal agama samapai lesejahteraan hidup 

bermasyarakat. 
107

 

Masjid Al-Hasan Ngunut ini merupakan salah satu masjid yang berada  

di Desa Ngunut Babadan Ponorogo. Masjid ini berdiri sekitar tahun 1980 an. 

Masjid ini berdiri di tanah wakaf yang bernama bapak Hasan Mujni bin 

Kartojulal. Sebelum menjadi masjid sebelum sebuah mushola sederhana, 

namun jamaah semakin banyak, lalu musahola tersebut di renovasi diperbesar 

dan diganti menjadi masjid. Masjid tersebut diberi nama Al-Hasan seperti 

nama pewakafnya. Masjid ini terletak di Jalan Al-Hasan No. 16 RT. 02 / RW. 

01 Dusun Ngunut 1 Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Peran dan kontribusi masjid pada masa Rasulullah berbeda dengan 

peran dan fungsi masjid pada saat ini. Pada masa Rasulullah masjid digunakan 

sebagai multifungsi (Islamic Center) semua kegiatan berpusat di masjid. 
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Semenjak berdirinya masjid di zaman Rasulullah SAW, masjid telah 

menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai kaum muslimin baik yang 

menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Namun yang lebih penting 

adalah sebagai lembaga pendidikan, dalam perkembangannya kemudioan 

dikalangan umat Islam tumbuh semangat untuk menuntut ilmu dan 

memotivasi mereka mengantar anak-anaknya untuk memperoleh pendidikan 

di masjid sebagai lembaga pendidikan menengah setelah kuttab.
108

 

Namun peran dan fungsi masjid pada saat ini justru berbeda jauh 

dengan fungsi dan peran masjid pada masa  Rasulullah, jika pada masa 

Rasulullah digunakan sebagai pusat kegiatan, pada saat ini rata-rata masjid  

yang ada hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja. Sehingga masjid 

dengan bangunan yang megah terlihat sepi ketika jamaah shalat sudah pulang 

kerumah masing-masing. 

Dari sana mulai digerakkan pendidikan dan penerangan, disana digelar 

dan ditegakkan peradilan, bahkan disana pula dibicarakan perjanjian tentang 

tetangga non muslim. Itulah fungsi masjid sebagaimana dicontohkan Rasul, 

yang memang sejalan dengan namanya (tempat sujud/berbakti kepada Allah) 

pusat kegiatan jamaah muslimin dalam menata dan menatap masa depan 
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hidupnya baik yang berjangka pendek (dunia) maupun yang berjangka 

panjang (akhirat).
109

 

Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo ini berbeda dengan masjid-masjid yang ada pada saat ini, Masjid 

Al-Hasan ini dibangun dengan megah, area luas dan berada dipinggir jalan 

dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat terutama oleh para remaja 

dilingkungan setempat. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan ibadah, 

pendidikan, budaya dan sosial dilaksanakan dimasjid masjid tersebut. 

Peran dan upaya Masjid Al-Hasan ini sebagai pusat kegiatan 

pendidikan masyarakat, untuk pendidikan Islamnya melalui kegiatan 

pendidikan malam dan tilawatil Qur’an. Untuk kegiatan ibadah ada jamaah 

sholat lima waktu, sholat jum’at, sholat hari raya, dzikrul ghofilin, khataman 

Al-Qur’an setiap satu bulan sekali, yasin, dan tahlil. Untuk kegiatan sosial dan 

budaya di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut ada hadrah, peringatan hari besar 

Islam, pembagian zakat dan daging di hari raya. Semua kegiatan di Masjid Al-

Hasan Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo ini bertujuan 

untuk memakmurkan masjid dan  membina masyarakat terutama para remaja 

yang ada disekitar masjid dengan menjadikan masjid tidak hanya sebagai 

temapat untuk shalat saja, tetapi dijadikan sebagai tempat membina atau 

menambah ilmu tentang keagamaan yang ada dalam diri setiap remaja. 
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B. Analisis Data tentang Pelaksanaan Upaya Masjid Dalam Pengembangan 

Karakter Religius Remaja Di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan 

Babadan Kabipaten Ponorogo 

Salah satu sarana poyensial dalam penguatan learning society adalah 

masjid, musholla, langgar, dan sejenisnya. Dapat dipastikan hamper tiap RW 

memiliki masjid atau musholla, yang secara umum mempunyai jamaah 

masing-masing yang terdiri dari anggota masyarakat. Dalam konteks ini, 

masjid telah berfungsi sebagai tempat belajar masyarakat untuk meningkatkan 

wawasan keagamaan atau keislaman. Pusat-pusat pembelajaran masyarakat 

tentang agama berdiri di masjid selama berabad-abad sampai sekarang. 

Namun, diera teknologi informasi-globalisasi ini hamper seluruh lapisan 

kehidupan tradisi mengaji di masjid, musholla, dan langgar pada saat ini 

berkurang. Jutaan mata masyarakat muslim yang biasa belajar agama selepas 

shalat magrib sambil menunggu shalat isya sekarang beralih di depan televisi 

atau jalan-jalan ke mall. 

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, maka peran serta masyarakat 

dalam mengembalikan kualitas pendidikan agama dengan penguatan lerning 

society melalui pengajian-pengajian di masjid sangat penting di lakukan 

secara terprogram aktif, dan kreatif. Selain itu untuk meminimalisasi distorsi 

pemahaman agama masyarakat dapat dipelopori juga gerakan televise dan 

internet sehat. 
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Ditilik dari keberagamaan kegiatan dan kebutuhan Umat Islam, 

sesungguhnya sangat banyak sekali kegiatan pendidikan yang dapat 

dilaksanakan di Masjid dan lingkungannya. Namun demikian tidak bisa 

dipungkiri adanya keterbatasan yang selalu menyertai atau bahkan terkadang 

melekat pada suatu kondisi atau lembaga tertentu, menuntut kita untuk 

melakukan optimalisasi kegiatan. Ini sudah merupakan hukum alam. 

Seseorang, suatu kondisi atau lembaga tidak pernah terlepas dari adanya 

kelebihan dan kekurangannya.
110

 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid Al-Hasan Ngunut ini 

mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk membina remaja dan anak untuk 

menjadi calon pemimpin yang akan datang. Dengan menjadikan masjid tidak 

hannya  sebagai tempat untuk shalat saja, tetapi dijadikan sebagai temapat 

untuk melakukan aktifitas. Aktifitas-aktifitas yang dilaksanakan di Masjid itu 

melibatkan banyak pihak lebih khususnya adalah anak-anak usia sekolah atau 

remaja. Aktifitas yang dilakukan di masjid merupakan salah satu bentuk usaha 

ta’mir masjid untuk menyebarkan dan mengajarkan pendidikan, terutama 

pendidikan Islam. Mereka memandang bahwa masjid merupakan tempat yang 

pas untuk mengemabngkan karakter religius yang sudah ada dalam diri anak 

karena masjid merupakan salah satu sentral yang ada di dalam masyarakat.  
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 Ia mengemban tugas yang  besar dalam memberikan pemahaman 

keagamaan dan keduniaan kepada masyarakat. Karena agama Islam tidak 

mmemusatkan dari pada ritual dan ibadah saja. Tetapi di sisi lain juga 

fokus terhadap akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak yang mulia. Di 

masjid ini kegiatan berjalan dengan lancar dan rutin dilakukan karena 

banyak masyarakat yang mendukung semua kegiatan masjid. 

Namun masjid tidak luput dari berbagai masalah, baik yang 

menyangkut pengurus, kegiatan, maupun berkenaan dengan jamaah. Jika 

saja masalah ini dibiarkan berlarut-larut, kemajuan dan kemakmuran 

masjid bisa terhambat. Fungsi masjid menjadi tidak berjalan sebagaimana 

mestinya, sehingga keberadaan masjid tidak berbeda dengan bangunan 

biasa. Masjid akan menjadai tidak terawat, cepat rusak, tanpa  jamaah, dan 

sepi dari berbagai kegiatan yang bernapaskan keagamaan. Maka disini 

teradapat kegiatan yang meningkatkan rasa tanggung remaja terhadap 

Masjid Al-Hasan supaya masjid terawat dan tidak terbengkalai 

kegiatannya yaitu kerja bakti membersihkan masjid. Ini berjalan dengan 

lancar dan tertib. Selain itu dalam masjid Al-Hasan Ngunut terdapat 

kendala tidak terlalu berpengaruh dengan kegiatan yang ada di masjid, 

kendala tersebut yaitu ada beberapa remaja yang kurang aktif dalam 

kegiatan masjid yang dikarenakan sibuk dengan kegiatan belajarnya dan 

kurang dukungan dari orang tuanya. 
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Akan tetapi pengurus masjid Al-Hasan sudah cukup menyatu dengan 

jamaah. Mereka senantiasa berhubungan secara akrab dan bekerja sama secara 

padu dalam seluruh kegiatan masjid. 

C. Analisis Hasil Upaya Masjid Dalam Penegmabangan Karaketer Religius 

Remaja Di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Babadan Ponorogo 

Fungsi masjid sebagai pusat pembersihan diri ummat Islam dari segal 

dosa, nista dan kemaksiatan yang dilakukan , haruslah mendapatkan perhatian 

serius dikalangan umat Islam. Pengmabngan kembali sebagai pusat-pusat 

rehabilitas spiritual dna bengkel reparasi ummat untuk menuju dan 

membentuk manusia seutuhnya yang berakhlak (berbudi pekerti yang luhur 

sejalan dengan nilai-nilai kesopanan, tatakrama, dan kain sebagainya) melalui 

shalat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan di 

masjid adalah sebuah keniscahayaan yang harus mendapat perhatian utama 

dan diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari. 

Sebagai muslim, kita tidak boleh merasa puas dengan hanya 

menyaksikan keberhasilan pembangunan masjid yang megah dan elegan pada 

arsitekturnya yang menelanm biaya ratusan juta bahkan miliyaran rupiah, 

karena dalam pembangunan masjid selain bentuk fisiknya yang megah, 

masalah ta’mir dan aktivitas-aktivitas keagamaan dalam bentuk pengajian, 

ceramah-ceramah, maupun pembekalan pendidikan agama bagi anak-anak 

dan generasi muda, juga memiliki arti penting yang sama. Pembangunan 

masjid haruslah tidak hanya memperhatikan fisik bangunan, melainkan juga 



162 

 

 

harus dioptimalkan pemakmurannya. Jangan sampai sebuah yang dibangun 

dengan megah dan indah serta menghabiskan dana yang besar, namun tidak 

banyak ummat memakmurkan masjid.  

Setelah masjid dibangunkan, ia diramaikan, yang dimaksud dengan 

meramaikan disini ialah mengunjunginnya; beribadat di dalamnya, 

mewujudkan tugas-tugas masjid, atau memperindah, menjaga memelihara, 

merawat, memajukan, dan memperkembangkannya. 
111

 

Dalam pelaksanaan fungsi dan peran masjid untuk mengembangkan karakter 

religius remaja disini berjalan dengan lancar seperti:  

1. Kegiatan Membaca Al-Qur’an  

Diantara tujuan Al-Qur’an adalah menciptakan kerkraban dan 

persatuan diantara manusia seluruhnya. Karena itu menjadi kewajiban kita 

para orang tua dan guru untuk mempelajari Al-Qur’an, kemudian 

mengajarkan ke anak-anak kita.  

Salah satu tujuan pengajaran Al-Qur’an di masjid yaitu supaya 

remaja mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Disisi lain 

juga memahami lafadz-lafadz Al-Qur’an dan kandungan makna di 

dalamnya. Serta bisa mengucapkannya dengan fasih. Menjadikan anak 

selalu beradab dengan adab-adab Al-Qur’an, dan menjadikan adab-adab 

itu sebagai tingkah laku kesehariannya. Serta menanamkan keyakinan 
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kepada anak bahwa membaca Al-Qur’an adalah ibadah kepada Allah 

SWT. Yang ibadah ini mempunyai dasar, kedudukan, kewajiban, dan 

kaidah-kaidah tersendiri.
112

 

Di Masjid Al-Hasan Desa Ngunut ini kegiatan membaca Al-

Qur’an ada dua yaitu Thilawatil Qur’an yang mana kegiatan ini 

dilaksanakan setiap malam selasa dan kegiatan ini berjalan dengan lancar, 

itu terlihat dengan antusian remaja yang datang untuk belajar membaca 

Al-Qur’an. Selanjutnya kegiatan khataman Al-Qur’an yang mana ini 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali yaitu hari Ahad pon. Dalam kegiatan 

ini para remaja juga sangat semangat untuk mengikutinya, selain untuk 

ibadah kegiatan ini juga melestarikan budaya yang ada. 

Dengan adanya anak-anak remaja yang mengaji atau belajar di 

Masjid Al-Hasan, akan berkembang suasana yang harmonis yaitu terlihat 

kedekatan antar sesama remaja dan dapat mengmbangkan pengetahuan 

yang ada pada setiap diri kaum muslim. Pendidikan ini bisa mengetahui 

peran penting masjid sebagai tempat anak menimba ilmu, baik ilmu agama 

maupun duniawi.  

2. Kegiatan Ibadah 

Pemanfaatan masjid hanya diperuntukkan sebagai sarana 

mendekatkan diri (menyembah) kepada Allah, bukan menyembah selain 
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Allah SWT. Sebagai milik Allah tentu saja tidak diperkenankan 

menjadikan masjid sebagai tempat penyembah selain Allah, sebagaimana 

dietgaskan dalam Al-Qur’an surat At-Jin ayat 18 yang artinya “dan 

sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah 

kamu menyembah seseorangpun di dalamnya selain Allah”113
 

Sholat lima waktu berjamaah yang rutin dilaksanakan di Masjid 

Al-Hasan Desa Ngunut kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan 

yang sering adzan atau menjadi muadzin yaitu remaja sekitar. Bukan 

hanya adzan shalat lima waktu namun para remaja juga sebagai bilal 

sholat jum’at, dan shalat hari raya. Lalu dzikir dan wirid selalu di lakukan 

bersama-sama setelah sholat .  Dzikrul ghofilin dilaksanakan setiap malam 

jum’at setelah sholat magrib secara teratur.  

3. Kegiatan  pendidikan 

Di beberapa derah di Indonesia masjid merupakan lembaga 

pendidikan termurah dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Walaupun demikian, bisa dijumpai beberapaa masjid yang dikelola secara 

eksklusif sehingga sulit dijangkau oleh setiap kalangan. 

Dengan rumusan pendidikan yang baik dan benar, nilai-nilai Islam 

dapat disebarkan keseluruh penjuru lewat pendidikan yang demokratis 

melalui institusi masjid. Islam membawa asas persamaan, kebebasan, 
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demokrtasi dan keadilan, sebuah tema sentral yang universal. Masjid dapat 

mengemban pokok-pokok lependidikan tersebut bila dikelola dengan baik 

dan professional.
114

 

Apapun yang diajarkan dalam masjid, yang jelas tidak diragukan 

bahwa masjid hingga hari ini berperan sangat penting dalam mengajarkan 

ilmu-ilmu keislaman terhadap anak-anak. Apalagi jika masjid itu memiliki 

perpustakaan besar yang mencakup buku bermacam-macam, atau menjadi 

pusat konsultasi pengetahuan Islam. Masjid terus menduduki tempat 

utama dalam memberikan pembelajaran anak-anak dalam masyarakat 

Islam. Karena Islam tidak pernah melupakan sedikitpun aspek-aspek 

dalam kejiawaan manusia. Sebagaimana aspek pengetahuan, tingkah laku, 

dan iman dalam diri setiap muslim 

Dalam pelaksanaan pendidikan di Masjid Al-Hasan, ini sangat 

dukung oleh masyarakat, karena anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu 

duniawi saja yang didapat dari sekolahan tetapi juga mendapatkan ilmu 

agama, yang mana bisa menjadikan sebuah patokan untuk 

mengembangkan karakter religius yang ada dalam disri setiap remaja. 

Dengan adanya anak-anak remaja yang mengaji atau belajar di 

Masjid Al-Hasan, akan berkembang suasana yang harmonis yaitu terlihat 

kedekatan antar sesama remaja dan dapat mengmbangkan pengetahuan 
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yang ada pada setiap diri kaum muslim. Pendidikan ini bisa mengetahui 

peran penting masjid sebagai tempat anak menimba ilmu, baik ilmu agama 

maupun duniawi.  

4. Kegiatan Sosial  

Pada zaman Rasulullah SAW, masjid menjadi tempat pertemuan 

yang dipergunakan oleh Nabi Muhammad dalam pertemuan-pertemuan 

penting bersama para sahabatnya secara rutin. Pertemuan-pertemuan yang 

diselenggarakan di masjid antara Nabi Muhammad SAW dan shabatnya 

ini bukan saja pertemuan secara fisik, tetapi juga mempertemukan hati 

nurani dan pikiran sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan akrab 

antara Nabi Muhammad dan para sahabat, serta antar sesame para sahabat. 

Dalam waktu yang sama juga meningkatkan kedekatan mereka kepada 

Allah SWT. 

Dalam kegaiatan sosial ini peran masjid Al-Hasan yaitu sangat 

penting karena masjid ini salah satu tempat berkumpulnya para remaja RT 

01 dengan RT 02. Pertemuan ini biasanya dalam kegiatan Yasinan dan 

Tahlil serta Rapat akan mengadakan suatu acara, ini berjalan rutin 

dilaksanakan karena itu sudah menjadi suatu agenda. Dengan adanya 

kegiatan ini masyarakat menjadi terbantu, salah satunya dengan menjadi 

imam Tahlilan dan Yasinan di tempat orang meninggal, itu dilaksanakan 

apabila kyai atau ustad yang biasa memimpin berhalangan hadir. Kegiatan 

ini dapat meningkatkan sopan santun, dan toleransi, serta dapat 
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bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu melalui kegiatan pembagian zakat 

fitrah remaja juga peduli dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Ini 

dapat meningkatkan kepedulian,dan kedisiplinan dalam melaksanakan 

suatu kegiatan masyarakat. 

5. Kegiatan kesenian 

Islam menyuruh manusia beragama, berbuat baik, menghargai 

keindahan, menyuruh berilmu, hidup bermasyarakat dan takwa (penilaian 

diri). Dilihat dari segi ajaran agama sesungguhnya tidak lain dari ajaran 

etika, hanya saja etikanya atau kepercayaan. Karena Islam merupakan 

fitrah, dan seni adalah fitrah manusia, dengan sendirinya masuk dalam 

ajaran agama. Kebudayaan adalah kehidupan. Kehidupan itu Tuhanlah 

yang memberikannya. Kesenian adalah cabang kebudayaan, jadi bidang 

kehidupan. Karena itu fitrah kesenian juga berasal dari Tuhan. Tidak 

mungkin sekali-kali kesenian itu bersifat haram hukumnya. Ia adalah 

sebagian dari kehidupan. Kehidupan sebagai pemberian Tuhan, tidak 

mungkin haram hukumnya. Tujuan kesenian adalah kesenangan. Seperti 

kegiatan di Masjid Al-Hasan yang telah di adakan seni mebaca untuk para 

remaja. Selain supaya bacaannya semakin tepat tetapi juga meningkatkan 

ketaqwaan para remaja dalam membaca Al-Qur’an, ini terbukti dengan 

adanya remaja dalam membaca Al-Qur’an dengan suara merdu. Sehingga 

dapat memakmurkan masjid dan juga siap dalam membantu masyarakat 
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yang membutuhkannya, seperti dalam acara yang membutuhkan orang 

yang membaca Al-Qur’an dengan merdu.115
 

Dalam Kenyataan sehari-hari muslim dapat diteliti betapa agama 

dan seni itu berjalin. Qur’an adalah pokok pangkal Islam. Dengarkanlah 

orang membacanya. Ia adalah untuk dibaca dengan perasaan takwa, 

dengan suara merdu dan indah. Selain membaca Al-Qur’an seni yang 

dapat dijalankan di masjid yaitu adzan. Karena adzan untuk mengingatkan 

dan memanggil masyarakat muslim di sekitar masjid untuk shalat, juga 

disorakkan nyaring dengan merdu, merdu supaya menggerakkan hati, 

menggerakkan langkah ke Masjid.  

Di masjid Al-Hasan yang menjadi muadzin sholat lima waktu, 

sholat jum’at maupun sholat id, rata-rata para remaja, karena selain 

tenaganya masih kuat, para remaja bisa mengolah suaranya dengan merdu. 

Sehingga bisa menggerakkan hati jamaah untuk melangkah ke masjid. Ini 

menunjukkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap masjid sudah 

tertanam dalam diri remaja.   

Kesian juga berupa hadrah, yang mana kesenian ini berfungsi 

untuk menentramkan pikiran dan beban kemnusiaan serta memperbaiki 

tabiat manusia. Selain into sebagai alat manifestasi atau penyamangat 

dalam meningkatkan moralitas dan spiritual dalam kehidupan. Di dalam 

                                                           
115
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hadrah berisi Shalawat Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan Agama 

Islam. Hadrah juga berfungsi sebagai sarana atau alat untuk berdzikir, 

sebagai manifestasi dan wujud syukur kepada Allah SWT atas nikmat 

yang diberikan.
116

 

Remaja di lingkungan Masjid Al-Hasan sudah mengnal hadrah 

sejak dulu, dan memiliki kelompok hadroh yang bernama Ar-Ruzain. 

Selain untuk kesenian kegiatan ini juga mengingatkan remaja atas nikmat 

yang diberikan sang pencipta. Kegiatan ini sering juga dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk mengisi acara hajatan di rumah warga. Jadi kegiatan ini 

juga bisa bermanfaat bagi orang lain dan membangkitkan rasa peduli 

dengan sesama. 

6. Kegiatan Syiar Islam dan Dakwah Islam 

Masjid dan dakwah islamiyyah merupakan dua faktor yang 

memiliki kaitan erat satu sama lain, saling isi mengisi antar keduanya, 

kalau diumpamakan laksana gudang dengan barangnya. Masjid amat besar 

fungsinya dalam dakwah, baik yang dilakukan oleh Rasulullahkepada para 

sahabatnya, maupun antar sesame sahabat, oleh karenanya, dakwah 

merupakan sesuatu yang sangat mulia dalam islam dan masjid sarana 

utamanya. 

                                                           
116
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Semua kegiatan ini didasarkan pada syi’ar atau dakwah islamiyah. 

Karena syi’ar bukan hanya dengan ucapan atau lisan dengan berkhutbah 

atau kultum, akan tetapi dengan perbuatan melakukan sesuatu yang 

bermanfaat yaitu dengan cara menjalankan kegiatan-kegiatan baik 

kegiatan keagamaan maupun sosial. 

Upaya masjid dalam pengembangan karakter religius remaja di Masjid 

Al-Hasan Desa Ngunut sudah cukup baik dan tertata. Seperti inilah fungsi dan 

peran masjid yang sebenarnya. Hampir semua celah terpenuhi dengan 

kegiatan yang sudah tertata dengan bagus. Dengan ini, eksistensi masjid 

bukan sebagai tempat ibadah sholat atau hanya bangunan yang dijadikan 

pemandangan saja. Namun masjid  adalah sebagai pusat berlabuh. Jika hati 

tergantung pada masjid, dimanapun keberadaannya pasji dituju pertama kali 

adalah masjid. Masjid akan memberikan warna kehidupan seseorang akan 

lebih indah dan bahagia.  

Dan masjid mampu mengembangkan karakter religius remaja di 

lingkungan Masjid Al-Hasan Desa Ngunut Kecamatan  Babadan Kabupaten 

Ponorogo denga indikator: 1) tertib dan disiplin dalam hal beribadah, 2) 

kesadaran diri untuk beribadah, 3) meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad 

SAW melalui kegiatan masjid, 4) cinta kepada Rasulullah, melalui media 

Shalawat, 5) meningkatkan silaturahmi remaja, 6) mengetaui adab 

bermasyarakat melaui kegiatan sosial, 7) Akrab dengan kitab suci melalui 

kegiatan tilawatil Qur’an dan khataman Al-Qur’an, dan 8) bertanggung jawab 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang Peran Masjid Dalam 

Pengembangan Karakter Religius Remaja, akhirnya dapat penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1. Upaya masjid dalam pengembangan karakter religius remaja di masjid Al-

Hasan Ngunut, sudah cukup baik dan tertata. Hampir semua celah 

terpenuhi dengan kegiatan pengemabangan karakter religius remaja sudah 

ada di masjid. Karena Remaja adalah calon pemimpin yang akan datang 

yang harus membawa umatnya dalam hal kebaikan. Kegiatan masjid ini 

secara langsung juga mengembalikan fungsi dan peran masjid yang 

sebenarnya, seperti yang di contohkan pada zaman Rasulullah, yaitu selain 

tempat ibadah masjid berguna juga untuk tempat pendidikan, sosial, 

muamalah, dan peradilan. 

2. Pelaksanaan Upaya Masjid dalam pengembangan karaketr religius remaja. 

Dalam melaksananakan kegiatan masjid para remaja sudah menyatu dan 

saling bekerja sama untuk mensukseskan dan mengembakan karakter. 

Dengan ini, karakter yang sudah tertanam dalam diri remaja dapat 

berkembang dengan bagus dengan mengikuti kegiatan yang ada di Masjid 

Al-Hasan, selain itu secara otomatis eksistensi masjid bukan sebagai 

94 
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temapat ibadah sholat saja atau hanya bangunan yang dijadikan 

pemandangan saja.   

3. Hasil pelaksanaan upaya masjid dalam pengmbangan karakter religius 

remaja, sudah bagus sekali. Dalam melaksanakan  semua kegiatan dan 

upaya masjid secara teratur, dapat melaksanakan tujuan dan prinsip masjid 

sebenarnya. Karakter religius remaja yang sesuai indikatornya dapat 

berkembang dengan baik dengan memanfaatkan masjid yang ada.  

 

B. Saran  

Sebagai pertimbangan bagi pihak pengurus masjid dan remaja terkait dengan 

Pengembangan Krakter Religius Remaja Di Masjid Al-Hasan Ngunut adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus masjid hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap 

sarana dan prasarana dalam kegiatan menumbuhkan motivasi dan minat 

remaja untuk lebih giat dalam melaksanakan kegiatan masjid, supaya para 

remaja lebih nyaman dan betah untuk selalu datang ke Masjid Al-Hasan 

Desa Ngunut, sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai dan masjid 

menjadi makmur.  

2. Bagi orang tua hendaknya lebih mendukung anak-anaknya yang masih remaja 

untuk mengikuti kegiatan masjid, karena itu akan sangat berguna untuk 

mengembakan karter religius anaknya.  
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3. Bagai remaja hasil merupakan titik akhir dalam proses pembelajaran. Agar 

ilmu yang diperoleh dalam kegiataan masjid ini berkah, maka harus lebih 

giat lagi dalam melaksanakan kegiatan masjid, karena masjid adalah ruumah 

Allah SWT. 
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