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ABSTRAK
Muchtarom, Zaenal. 2019. Peran Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam
Meningkatkan Religiusitas Generasi Muda Di Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut
Agam Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Muhamad Nurdin, M.Ag.
Kata Kunci: Remaja Masjid, Religiusitas, Generasi Muda.
Di zaman yang modern sekarang ini, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi serta masuknya budaya-budaya asing telah mempengaruhi gaya hidup
manusia khususnya generasi muda, kenyataan semacam ini akan mempengaruhi
nilai moral, sikap atau tingkah laku kehidupan individu dan masyarakat, sehingga
banyak terjadi penyimpangan sosial. Dengan adanya sebuah organisasi diharapkan
mampu memberikan perubahan kepada masyarakat khususnya bagi para anak-anak,
para remaja dan orang tua agar selalu meningkatkan kereligiusan pada diri mereka
masing-masing agar bisa terhindar dari segala jenis penimpangan sosial yang ada.
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih Dusun Dadapan Desa
Kalipelus Kebonagung Pacitan sebagai tempat penelitian dengan rumusan masalah
sebagai berikut: (1) Apa saja kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid al-Ikhlas di
Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan? (2)
Bagaimana kondisi Remaja Masjid al-Ikhlas di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan? (3) Bagaimana dampak kegiatan
yang dilakukan Remaja Masjid al-Ikhlas terhadap generasi muda Dusun Dadapan
dalam meningkatkan religiusitas? Penelitian ini menggunakan peneitian kualitatif.
Adapun teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Dari hasil penelitian ini bisa ditarik sebuah kesimpulan sebagai erikut: (1)
Program kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini meliputi Mengaji bersama ba’da sholat
magrib, Kegiatan belajar mengajar pada malam hari materi yang diberikan ada Materi
Tajwid, Hafalan jus 30, Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) setiap hari jum’at sore,
Kegiatan Hari Besar Islam, Maulid Al-Barjanji, dan Sholawat Simthud Duror. (2) Kondisi

yang melatar belakangi berdirinya Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini adalah berangkat
dari sebuah arus globalisasi, yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta masuknya budaya-budaya asing yang telah mempengaruhi gaya
hidup manusia terutama para remaja. Hal-hal negative seperti kenyataan semacam
ini akan mempengaruhi nilai moral, nilai-nilai agama nilai-nilai sikap atau tingkah
laku kehidupan individu dan masyarakat, sehingga banyak terjadi penyimpangan
sosial di masyarakat. (3) Dampak kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid (AlIkhlas) adalah memberikah wadah untuk memperbaiki diri dan belajar tentang
ilmu agama, memberikan contoh yang baik atau positif, memotivasi mereka untuk
memperbaiki diri mereka dan meningkatkan beribadah mereka sehingga menjadi
lebih baik lagi dan lebih religius lagi.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Masjid pada awalnya merupakan pusat segala kegiatan, bukan saja
sebagai pusat ibadah khusus, seperti Shalat dan I’tikaf. Akan tetapi, masjid
merupakan pusat kebudayaan dan muamalat. Masjid merupakan tempat
dimana lahir kebudayaan Islam yang demikian kaya berkah. 1 Kejayaan umat
Islam yang tertulis didalam lembaran-lembaran sejarah peradaban Islam tidak
bisa dilepas dari proses pendidikan Islam yang dilakukan di masjid.
Fungsi masjid sebagai tempat pendidikan merupakan fakta sejarah yang
slit untuk ditolak. Hal ini didasarkan bahwa masjid telah digunakan sebagai
tempat pendidikan sejak berabad-abad awal perkembangan dakwah Islam.
Bahkan kini, budaya ta’lim yang dilakukan dimasjid masih mudah ditemui.
Masjid juga berfungsi sebagai pembentukan karakter dan moral masyarakat
sekitar melalui berbagai macam kegiatan bimbingan serta arahan.
Jika berbicara tentang masjid, maka tidak terlepas dengan peran remaja
masjid. Pada masa dahulu, peran remaja masjid sangatlah penting terutama
dalam membentuk generasi Islam serta karakter. Dakwah yang dilakukan
untuk menyebarkan Islam di Nusantara sangatlah terencana dan tidak
spontanitas. Sehingga berhasil mengubah masyarakat yang dulu mayoritas
Hindu menjadi mayoritas Muslim tanpa harus merusak nilai-nilai budaya.
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Sofan Safri Harahap Manajemen Masjid, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima,1996), 5

Agama juga memiliki fungsi sebagai penyelamat karena dimana- pun
manusia berada ingin selamat. Keslamatan yang diberikan oleh agama kepada
penganutnya meliputi dua alam yaitu: dunia dan akhirat. Dalam mencapai
keselamtan itu agama mengajarkan para penganutnya melalui: pengenalan
sacral, berupa keimana kepada tuhan. Dengan perantara langkah menuju kea
rah itu secra praktisnya dilaksanakan dengan berbagai cara antara lain:
mempersatukan diri dengan tuhan, pembebasan dan pensucian diri (penebusan
dosa) dan kelahiran kembali.2
Islam mendorong manusia untuk berinteraksi sosial di tengah manusia
lainnya. Dorongan tersebut baik secara tersurat maupun tersirat terdapat dalam
Al-Qur’an dan Sunah Rasul, bahkan tampak pula secara simbolik dalam
berbagai ibadah ritual Islam. Islam memberikan fungsi yang jelas kepada
manusia sebagai makhluk sosial, yakni fungsi ibadah. Yang dimaksud disini
adalah seluruh aktivitas sosial manusia selalu bermuatan ibadah. Fungsi
penciptaan manusia adalah untuk penyembahan kepada sang pencipta, Allah
SWT. 3
Ibadah menuntut sikap taat sepenuhnya kepada Allah SWT dalam
segala hal serta menyambut segala perintah dan larangan-Nya dengan slogan
sami’na wa atha’na. Allah SWT menciptakan manusia supaya mereka
beribadah kepada-Nya, akan tetapi ibadah yang dilakukan manusia tidak akan
membawa manfaat apapun bagi-Nya. Kepatuhan manusia tidak akan
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menambah besar kemulyaan-Nya dan kedurhakaan mereka pun tidak akan
mengurangi kerajaan-Nya. Allah SWT tidaklah memerintahkan manusia
kecuali dengan hal-hal yang membawa kebijakan bagi manusia sendiri. Meraka
yang patuh akan diberi ganjaran yang baik disurga dengan berbagai nikmat
yang tiada tara. 4
Akan tetapi, sesungguhnya ibadah dalam pengertian yang hakiki itu
merupakan tujuan pada dirinya. Dengan melakukan ibadah, manusia akan tahu
dan selalu sadar bahwa betapa hina dan lemahnya dirinya bila berhadapan
dengan kuasa Allah SWT. Jika hal itu benar-benar telah dihayati, maka
berbagai manfaat akan diperoleh dengan sendirinya. jadi, tujuan hakiki ibadah
adalah menghadapkan diri kepada Allah SWT saja dan meng-Esakan-Nya
sebagai tumpuan harapan segala hal. Muhammad Abduh mengatakan bahwa
untuk menjelaskan ibadah itulah antara lain Al-Qur’an diturunkan. Dan ibadah
berfungsi menghidupkan kesadaran tawhid serta memantapkannya di dalam
hati, menghapus kepercayaan dan ketergantungan kepada selain-Nya.5
Melalui peran remaja Islam masjid, masjid mampu menjadi wadah
pembentukan karakter serta pendidikan karakter bagi masyarakat sekitar
khususnya remaja-remaja yang didalam dunia nyata pergaulannya kini sangat
rawan. Dimana banyak kita jumpai pergaulan para remaja diluar sana yang
memprihatinkan dan layak untuk diberi bimbingan serta arahan. Hal itu bisa
terjadi karena adanya beberapa faktor seperti tidak adanya upaya yang

Isnatin Ulfah, FIQIH IBADAH Menurut Al-Qur’an, Sunnah, dan Tinjauan Berbagai
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dilakukan oleh masyarakat sekitar dalam mengembalikan moral dan karakter
anak serta peran masyarakat itu sendiri dalam memberikan sentuhan
pendidikan karakter.
Seperti halnya yang dilakukan remaja masjid sekaligus takmir masjid
Al-Ikhlas Dusun Dadapan. Dalam rangka mengembalikan nilai religiusitas dan
pembentukan karakter bagi masyarakat anak anak remaja. Sebagaimana
mestinya, remaja masjid sekaligus takmir masjid berupaya melakukan berbagai
macam kegiatan penunjang serta strategi secara rutin kepada masyarakat
sekitar. Harapannya adalah melalui berbagai macam kegiatan tersebut akan
timbul kesadaran pentingnya menjaga moral serta karakter dalam diri masingmasing individu.
Karena begitu pentingnya meningkatkan pembentukan karakter dan
religiusitas pada remaja, maka peneliti tertarik mengangkat penelitian yang
berjudul “PERAN REMAJA MASJID (RISMA AL-IKHLAS) DALAM
MENINGKATKAN RELIGIUSITAS GENERASI MUDA DI DUSUN
DADAPAN, DESA KALIPELUS, KECAMATAN KEBONAGUNG,
KABUPATEN PACITAN”.

B. Fokus Penelitian
Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti dalam penelitian ini.
Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan
yang ada, baik waktu, dana dan tenaga maka dalam penelitian ini peneliti
melakukan Fokus penelitian yaitu peranan Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas)

dalam meningkatkan religiusitas pada generasi muda di Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.
C. Rumusan Masalah
Berpijak dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian
menentukan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa saja kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid al-Ikhlas di Dusun
Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana kondisi Remaja Masjid al-Ikhlas di Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana dampak kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid al-Ikhlas
terhadap generasi muda Dusun Dadapan dalam meningkatkan religiusitas?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan
untuk:
1. Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakuan Remaja Masjid al-Ikhlas
di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan.
2. Untuk mengetahui kondisi Remaja Masjid al-Ikhlas di Dusun Dadapan,
Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.
3. Untuk mengetahui dampak kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid alIkhlas terhadap terhadap generasi muda di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus,
Kecamatan, Kabupaten Pacitan.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
sumbangan pemikiran dan pengetahuan khasanah ilmu pengetahuan tentang
dunia keagamaan dan lebih khusus lagi dalam hal meningkatkan religius
dan karakter pada remaja
2. Secara Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan bagi pihak-pihak yang terkait pengetahuan tentang dunia
keagamaan dan lebih khusus lagi dalam hal meningkatkan karakter dan
religius pada remaja. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak
lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

F. Sistematika Pembahasan
Sebagai gambaran pola pikir 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:
BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk
memeberikan pola pemikiran dari isi keseluruhan yang terdiri dari: Latar
Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Telaah Hasil Penelitian Terdahulu Dan Atau Kajian Teori,
dalam bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang
berfungsi untuk membaca fenomena-fenomena yang disajikan dalam bab
tiga.
BAB III : Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan, pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis
penelitiannya adalah studi kasus. Kehadiran peneliti adalah sebagai pengamat
dan bertindak sebagai partisipan. Lokasi penelitian di Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Sumber data
merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Teknik pengumpulan
data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori Miles Huberman dan
Spradley. Pengecekan keabsahan temuan terdiri dari pengamatan yang tekun,
triangulasi. Dan yang terakhir adalah tahapan-tahapan penelitian.
BAB IV : Deskripsi Data, Bab ini berisi tentang paparan data, yang
berisi hasil penelitian di lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi
penelitian: sejarah berdirinya Remaja Masjid (RISMA al-Ikhlas), letak
geografis, struktur organisasi, visi dan misi, jumlah anggota serta profil
pendiri Remaja Masjid (RISMA Al-Ikhlas). Sedangkan deskripsi data khusus
mengenai: Upaya Remaja Islam Masjid dalam meningkatkan religiusitas
pada generasi muda di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Pacitan.

BAB V : Analisis Data Analisis Data adalah temuan penelitian yang
memaparkan hasil analisis peneliti. Analisis dilakukan dengan cara membaca
data penelitian dengan menggunakan teori-teori yang dipaparkan di BAB II.
Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian tentang bagaimana
Peranan Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam Meningkatkan Religiusitas
Pada Generasi Muda Di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan
Kebonagung,

Kabupaten Pacitan dan faktor-faktor pendukung dan

penghambatnya.
BAB VI : Penutup bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi yang
penulis susun, di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban
dari pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.
BAB ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari
hasil penelitian.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti maka ada
skripsi terdahulu yang mengkaji organisasi dan religius diantaranya:
1.

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Amirul Mukminin, Peran Pengurus
Masjid Dalam Mengembangkan Karakter Reigius Remaja di Masjid AlHasan Ngunut Babadan Ponorogo. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Ponorogo.
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: 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
kurang lebih 800.00 bangunan, yang tentunya akan semakin bertambah
terus menerus dimasa datang. Namun masjid di zaman sekarang kurang
diminati oleh kaum muda dan remaja. Karena fungsi Masjid sekarang
mengalami penyempitan yaitu hanya digunakan tempat ibadah shalat
lima waktu, shalat jumat, 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.
Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, interview, dan
dokumentasi. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan
melaluitahap-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 sama 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 harapan yaitu
mengembangkan karakter remaja berhasil serta masjid akan menjadi
lebih makmur.
Dari telaah terdahulu penulis menjelaskan perbedaan dan
persamaan skripsi terdahulu yaitu skripsi dari Moh. Amirul Mukminin
Peran Pengurus Masjid Dalam Pengembangan Karakter Religius
Remaja di Masjid Al-Hasan Ngunut Babadan Ponorogo. Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Sedangkan judul dari
penulis adalah Peran Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam
Meningkatkan Religiusitas Remaja Di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan Pada skripsi ini samasama membahas karaktrer, religius dan menggunakan metode penelitian
kualitatif dan perbedaanya yang pertama dalam skripsi Moh. Amirul
Mukminin membahas religius di ranah remaja masjid saja sedangkan
penulis membahas religius di ranah yang lebih luas yaitu di masyarakat,
yang kedua membahas peran pengurus masjid sedangkan penulis
membahas peran Remaja Masjid di ranah yang lebih luas.
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmatul Islam, Peran Pendidikan
Keagamaan Nonformal Dalam Meningkatkan Religiusitas Masyarakat.
Skripsi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan

Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: Pendidikan
keagamaan nonformal di Pondok Pesantren Darul Falah dalam
meningkatkan religiusitas masyarakat terdapat tiga jenis pendidikan
keagamaan nonformal diantaranya: pendidikan keagamaan nonformal
sholat sunnah berjamaah yang dilaksanakan setiap malam selasa,
pendidikan keagamaan nonformal membaca alqur’an dengan metode
ummi yang dilaksanakan malam sabtu sama malam minggu dan majelis
taklim pengajian akad wage yang dilaksanakan rutin 1 bulan sekali.

Kontribusi yang diberikan kepada masyarakat Pondok Pesantren
Darul Falah melalui ketiga pendidikan keagamaan nonformal tersebut
adalah sama-sama memberikan ilmu pengetahuan keagamaan bagi
masyarakat, baik dalam membaca al-qur’an, dalam beribadah sholatnya
juga meningkat dan religiusitasnya masyarakat Pondok Pesantren Darul
falah juga benar-benar tertanam didalam lubuk hati masyarakat. Faktor
pendukung dan penghambat dari tiga pendidikan keagamaan nonformal
Pondok Pesantren Darul Falah adalah faktor pendukungnya pihak
Pondok Pesantren Darul Falah sangat mendukung tiga kegiatan tersebut
yaitu, memfasilitasi tempat.
Dari telaah terdahulu penulis menjelaskan perbedaan dan persamaan
skripsi terdahulu yaitu skripsi dari Rohmatul Islam, Peran Pendidikan
Keagamaan Nonformal Dalam Meningkatkan Religiusitas Masyarakat.
Skripsi

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan

Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Sedangkan
judul dari penulis adalah Peran Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam
Meningkatkan Religiusitas Remaja Di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Pada skripsi ini samasama menjelaskan tentang religius dan sama-sama menggunakan metode
penelitian kualitatif dan perbedaannya dalam skripsi Rohmatul Islam
membahas tentang peran pendidikan keagamaan non formal sedangkan
penulis membahas tentang peran Remaja Islam Masjid dalam
menigkatkan religiusitas pada remaja.

3.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Yayan Aslian Syah. Skripsi Jurusan
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa: Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh informasi tentang Peranan Remaja Masjid
(REMAS) Jogokariyan Dalam Pendidikan Karakter (Setudi Masjid
Jogokariyan Yogyakarta). Metode penelitian yang penulis gunakan
adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil
penelitian dalam kata-kata bukan angka-angka, agar dapat diperoleh data
yang akurat. Penulis juga melakukan wawancara, dan analisis data-data
melalui dokumentasi, website serta pengamatan langsung di lapangan.
Penelitian dilakukan di masjid Al-Anwar, kebon jeruk, Jakarta barat.
Hasil penelitian ini adalah: 1. Tantangan dunia remaja bagi remaja
masjid Jogokaryan antara lain: a) Karakter labil. b) Akrab dengan media
sosial yang kerap disalah gunakan. c) Adaptasi dengan lingkungan baru.
d) Karakter Ekonomi. 2. Program Masjid Jogokrayan antara lain: a)
Majelis jejak nabi. b) Kajian riyadhus as-shalihin. c) Kajian malam
selasa. d) Kajian malam rabu. e) Tadarus Al-qur’an keliling. f) Kesenian
dan keterampilan. g) Kampung ramadhan. 3. Partisipasi remaja dalam
pendidikan karakter, antara lain: a. Kedisiplinan mengadakan kegiatan.
b) Menjalin hubungan baik dengan remaja dan orang tua. c) Kerjasama
antar pengurus. 4. Faktor penghambat pendidikan karakter oleh remaja
masjid Jogokariyan, antara lain: a) kurangnya SDM pembina. b) Faktor

Keluarga. c) Faktor kurangnya kesadaran pendidikan. Sedangkan faktor
pendukungnya, antara lain: a) adanya komunikasi yang baik. b) Adanya
kesadaran remaja untuk berubah. c) Pemanfaatan media teknologi. d)
Adanya sarana dan prasarana yang lengkap.
Dari telaah terdahulu penulis menjelaskan perbedaan dan
persamaan skripsi terdahulu yaitu skripsi dari

Yayan Aslian Syah.

Peranan Remaja Masjid (REMAS) Jogokariyan Dalam Pendidikan
Karakter (Setudi Masjid Jogokariyan Yogyakarta). Skripsi Jurusan
Pendidikan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Sedangkan judul dari penulis adalah Peran Remaja Masjid (Risma AlIkhlas) Dalam Meningkatkan Religiusitas Remaja Di Dusun Dadapan,
Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Pada
skripsi ini sama-sama menjelaskan tentang religusitas dan sama-sama
menggunkan penelitian kualitatif dan perbedaan dalam skripsi Yayan
Aslian Syah meneliti tentang pendidikan karakter remaja masjid
Jogokrariyan.

B. Kajian Teori
1. Peran Remaja Islam Masjid

Peran remaja masjid menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata
“Peranan” berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.6
Peran disini bisa diartikan sebagai bentuk usaha yang harus dilakukan oleh
remaja masjid. Kegiatan disini dapat berupa Pendidkan, Pembinaan,
Training, atau Mentor oleh remaja.
Peran remaja masjid sangat penting bagi pengurus masjid dan
lingkungan sekitar masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk
kepribadian melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam
tindakan nyata seseorang.
Hal ini sesuai dengan tujuan Kementerian Pendidikan Nasional
(Kemendiknas) yaitu untuk membentuk pendidikan budaya dan karakter
bangsa. Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:
a. Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didil sebagai
manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan
karakter bangsa.
b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji
dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi bangsa yang
religius.
c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik
sebagai generasi penerus bangsa.
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d. Mengembangan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang
mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
e. Mengembangkan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang
aman, jujur, penuh kreativitas,dan persahabatan, serta dengan rasa
kebangsaan yang tinggi dengan pennuh kekuatan.7
4. Religius
a. Pengertian Religius
Religiusitas merupakan ketertarikan dan ketaatan seseorang
terhadap ajaran-ajaran agamanya dan diaktualisasikan lewat perilaku
dalam kehidupannya sesuai yang diperintahkan agamanya tersebut.
Individu yang religius tidak hanya sebatas mengetahui segala perintah
dan larangan agamanya, akan tetapi mentaati dan melaksanakan segala
perintah dan meninggalkan segala larangannya. Religiusitas merupakan
sebagai sesuatu penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama yang
terinternalisir pada diri seseorang dan diaktualisasikan lewat perilaku
dalam kehidupannya..8
Agama sendiri, mengikuti penjelasan intelektual muslim bukan
hanya kepercayaan kepada yang gaib dan melaksanakan ritual-ritual
tertentu. Agama adalah keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji,
yang dilakukan demi memperoleh ridha Allah SWT. Agama dengan kata

7
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lain meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang
tingkat laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur, atas dasar
percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari
kemudian. Dalam hal ini, agama mencangkup totalitas tingkah laku
manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman
kepada Allah SWT, sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan
keimanan dan akan membentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam
pribadi dan perilakunya sehari-hari. 9
Religius jika di ucapkan dalam berbagai bahasa asing yaitu:
Religios (Dalam bahasa Latin), Religion (bahasa inggris, perancis,
jerman) dan religie (bahasa Belanda). Istilah ini maing-masing memiliki
arti etimologi sendiri-sendiri. Misalnya religie menurut pujangga
Kristen, saint Augustinus, berasal dari “re dan eligare” yang berarti
“memilih kembali” dari jalan sesat ke jalan Tuhan. Religie, menurut
Lactanitius berasal dari kata “re dan ligare “yang artinya menghibungkan
atau mengumpulkan sesuatu yang telah putus. Jadi religie mengandung
pengertian mengumpulkan cara-cara mengabdi kepada Tuhan, dan hal ini
terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca.10
Pendapat lain dari Cicero yang mengatakan bahwa religie itu
berasal dari” re dan ligere “yang memiliki pengertian membaca
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berulang-ulang bacaan-bacaan suci, dengan maksud agar jiwa si
pembaca itu terpengaruh oleh kesuciannya. Pengertian demikian itu juga
sejalan dengan isi agama yang mengandung kumpulan cara-cara
mengabdi kepada Tuhan menurut pendapat lain, bahwa kata itu berasal
dari kata Religare yang berarti mengikat. Dalam agama selanjutnya
terdapat pula ikatan antara roh manusia dengan Tuhan. 11
Dengan demikian, menjadi jelas bahwa religius merupakan nilai
pembentuk karakter yang sangat penting artinya manusia berkarakter
adalah manusia yang religius. Memang ada banyak pendapat tentang
relasi religius dan agama. Pendapat yang umum menyatakan bahwa
religius tidak selalu dengan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran
bahwa tidak sedikit orang beragama, tetapi tidak menjalankan ajaran
agmanya secara baik. Mereka bisa disebut beragama tetapi tidak atau
kurang religius. Sementara itu ada juga orang yang perilakunya sangat
religius tetapi kurang memperdulikan terhadap ajaran. 12
Mestinya orang yang beragama itu adalah sekaligus orang yang
religius juga, Namun banyak terjadi orang penganut suatu agama yang
gigih tetapi dengan bermotivasi dagang atau peningkatan karir.
Disamping itu ada juga orang berpindah agama karena dituntut calon
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mertuanya, yang kebetulan dia tidak beragama sama dengan yang
dipeluk calon suami atau isteri. 13
Keberagamaan atau religiustitas lebih melihat aspek yang di
dalam lubuk hati nurani, pribadi, sikap Personal yang sedikit banyak
misteri bagi orang lain, karena menapaskan intimitas jiwa, cita rasa yang
mencangkup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawinya) ke dalam
si pribadi manusia. Dan karena itu, pada dasarnya religiusitas mengatasi
atau lebih dalam dari agama yang tampak formal, resmi. Sikap religius
seperti berdiri khidmat dan rukuk serta khusyuk.
Sikap religius adalah keadaan diri seseorang dimana setiap
melakukan atas aktivitasnya selalu berkaitan dengan agamanya. Dalam
hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai Tuhannya
berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekan setiap ajaran
agamanya atas dasar Iman yang ada dalam hatinya.

b. Sikap Religius Dalam Diri Seseorang
Menurut Gay Hendricks dan Kate Ludeman, terdapat beberapa
sikap religius yang tampak dalam diri seseorang, antarannya:
1) Kejujuran
Rahasia untuk meraih sukses menurut mereka adalah dengan
selalu berkata jujur. Mereka menyadari, justru ketidakjujuran kepada
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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
kenyataan begitu pahit.
2) Keadilan
Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap
adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun, “pada saat
saya berlaku tidak adil, berarti saya telah mengganggu keseimbangan
dunia.
3) Bermanfaat Bagi Orang Lain
Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang
tampak dari diri seseorang yaitu bermanfaat bagi orang lain.
Sebagaimna sabda NABI Saw: “Sebaik-baik manusia adalah manusia
yang paling bermanfaat bagi manusia lain”.14
4) 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.
5) Bekerja Efisien
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Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada
pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan
selanjutnya, Mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan santai,
namun mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan
bekerja.
6) Visi Ke Depan
Mereka mampu mengajak orang ke dalam angan-angannya.
Kemudian menjabarkannya begitu terinci, cara-cara untuk menuju ke
san. Tetapi pada saat yang sama ia dengan mantap menatap realitas
masa kini.
7) Disiplin Tinggi Keseimbangan
Mereka sangat disiplin, kedisplinan mereka tumbuh dari
semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari
keharusan dan keterpaksaan. Mereka beranggapan bahwa tindakan
yang berpegang teguh pada komitmen untuk kesuksesan diri sendiri
dan orang lain adalah hal yang dapat menumbuhkan energi tingkah
laku.
8) Keseimbangan
Seseorang yang memiliki sikap religius sangat menjaga
keseimbangan hidupnya, khususnya empat aspek inti dalam
kehidupannya
spiritualitas.

yaitu:

keintiman,

pekerjaan,

komunitas

dan

Keberagamaan atau religiusitas seseorang diwujudkan dalam
berbagai sisi hidupnya. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika
seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika
melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan suptanatural.
Bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dilihat
dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam
hati seseorang. 15
Agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat
dan membaca do’a. Agama lebih dari itu, yaitu keseluruhan tingkah
laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridla atau
perkenan Allah.
Agama dengan demikian meliputi keseluruhan tingkah laku
manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan
manusia berbudi lurur atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan
tanggung jawab pribadi dai hari kemudian.

c. Nilai Religius
Nilai religius merupakan dasar dari pembentukan budaya religius,
karena tanpa adannya penanaman nilai religius, maka budaya religius
tidak akan terbentuk. Nilai religius (keberagamaan) bersumber dari
agama dan mampu merasuk kedalam intimitas jiwa. Nilai religius perlu
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ditanamkan untuk membentuk budaya religius yang mantap dan kuat.
Berikut ini penjelasan macam-macam dari nilai religius:
1) Nilai Ibadah
Nilai Ibadah perlu ditanamkan kepada diri seseorang, agar
menyadari bahwa pentingnya beribadah kepada Allah SWT. Bahkan
penanaman nilai ibadah tersebut hendaknya dilakukan ketika masih
kecil. Ibadah adalah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek
kehidupan serga segala kehidupan seta segala yang dilakukan manusia
dalam mengabdikan diri kepda Allah SWT. Tanpa ibadah, maka
manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia secara utuh, akan
tetapi lebih identik dengan makhluk yang derajatnya setara dengan
binatang.
2) Nilai Ruhul Jihad
Ruhul Jihad artinya jiwa yang mendorong manusia untuk
bekerja dan berjuang deengan sungguh-sungguh. Hal ini didasari
tujuan hidup manusia yaitu Hablum minallah, hablum minnas dan
hablum min’alam. Dengan adanya komitmen ruhul jihad, maka
aktualisasi diri dan untuk kerja selalu didasari sikap berjuang dan
ikhtiar dengan sungguh-sungguh.
3) Nilai Akhlak dan Kedisplinan
Akhlak adalah keadaan jiwa manusia yang menimbulkan
perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan yang diterapkan
dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Berarti akhlak adalah cerminan

keadaan jiwa seseorang. Apabila akhlaknya baik maka jiwanya juga
baik dan sebaliknya, jika akhlaknya buruk maka jiwa juga jelek.

4) Nilai Amanah dan Ikhlas
Apabila nilai ini sudah tertananam dengan baik maka akan
membentuk karakter yang jujur dan dapat dipercaya. Selain itu nilai
yang tak kalah penting untuk ditnanamkan adalah nilai ikhlas.16
Dari penjelasan diatas dapat di pahami bahwa nilai religius
adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh-kembangnya
kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsure pokok yaitu aqidah,
ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman periaku sesuai dengan
aturan-aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan
hidup di dunia dan akhirat.
Bila nilai-nilai religius telah tertanan pada diri seseorang dan
dipupuk dengan baik, maka dengan sendirinya akan tumbuh menjadi
jiwa agama. Dalam hal ii jiwa agama merupakan suatu kekuatan batin,
daya dan kesanggupan dalam jasad manusia yang menurut para ilmu
jiwa agama, kekuatan tersebut bersarang pada akal, memauan, dan
perasaan. Selanjutnya, jiwa tersebut dituntun dan dibimbing oleh
peraturan atau undang-undang Illahi yang disampaikan melalui para

16

Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius dalam Peningkatan mutu Pendidikan (
Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 58-67.

Nabi dan Rasul-Nya untuk mencapai kesejahteraan baik di kehidupan
dunia ini maupun di kehidupan akhirat kelak.
d. Penciptaan Suasana Religius
Berbicara tentang suasana religius merupakan bagian dari
kehidupan religius yang tampak dan untuk mendekati pemahaman kita
tentang hal tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang konsep
religiusitas. Keberagamaan atau religiusitas adapat diwujudkan dalam
berbagai sisi kehidupan manusia.
Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang
melakukan perilaku ritual (beribadah) tetapi juga ketika melakukan
aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya
yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan
mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan terjadi dalam hati
seseorang. Karena itu, keberagmaan atau religiusitas seseorang akam
meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.
Menurut Clock & Stark ada lima macam dimensi keberagamaan
atau religiusitas, yaitu:

Pertama, dimensi keyakinan yang berisi

pengahrapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada
pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.
Kedua, dimensi praktik agama yang mencangkup perilaku pemujaan,
ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukan komitmen

terhadap agama yang dianutnya. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri
atas dua kelas penting, yaitu ritual dan ketaatan. 17
Ketiga, dimensi pengamalan, Dimensi ini berisikan dan
memperhatikan fakta bahwa semua gama mengandung pengharapanpengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang
yang beragaman dengan baik pada suatu waktu akan mencapai
pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan bahwa ia akan
mencapai suuatu kontak dengan kekuatan supranatural. Dimensi ini
berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsipersepsi dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang.
Keempat, dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada
harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki
sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritusritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Kelima, dimensi pengamalan atau
konsekuensi.
Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang
beragama, paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan, antara
lain mengenai dasar-dasar tradisi.18 Tradisi memiliki beberapa fungsi,
yang antara lain sebagai:
1) Tradisi sebagai wadah ekspresi keagamaan
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Tradisi dan perwujudan agama memiliki keterkaitan yang erat,
karena itu tradisi tidak dapat dipisahkan begitu saja dari masyarakat
dimana ia dipertahankan, sedangkan masyarakat juga mempunyai
hubungan timbal balik, bahkan saling mempengaruhi

dengan agama.

Untuk itu, menurut mukti ali, Agama mempengaruhi pemikiran jalannya
masyarakat dan pertumbuhan masyarakat mempengaruhi pemikiran
terhadap agama. 19
Dengan demikian, tradisi mempunyai fungsi sebagai wadah
penyalur keagamaan masyarakat dan hal itu hampir dapat ditemui pada
setiap agama. Karena agama menuntut pengamalan secara rutin di
kalangan pemeluknya. Dalam rangka pengamalan itu, ada tata cara yang
sifatnya baku, tertentu dan tidak bisa di ubah-ubah. Sesuatu yang tidak
pernah berubah dan terus-menerus dilakukan dalam prosedur yang sama
dari hari ke hari, bahkan dari masa ke masa , akhirnya identik dengan
tradisi. Ini berarti bahwa tradisi bisa muncul dari amaliah keagamaan,
baik yang dilakukan oleh kelompok maupun perseorangan.
2) Tradisi sebagai alat pengikat kelompok
Manusia adalah makhluk berkelompok. Hidup berkelompok adalah
suatu kenisyaan karena memang tidak ada orang yang mampu memenuhi
segla hidupnya sendirian. Atas dasar ini, di mana dan kapan pun selalau
ada upaya untuk menegakakan dan membina ikatan kelompok, dengan
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harapan agar menjadi kokoh dan terpelihara kelestariannya.20 Adapun
cara yang ditempuh, antara melalui alat pengikat, termasuk yang
berwujud tradisi.
Tradisi yang berwujud dalam bentuk kebiasaan dan norma-norma
kehidupan suatu kelompok, biasanya tercermin dari keseragamaan atau
kesamaan anggota kelompok tersebut dalam melakukan aktivitas
dibidang sosial, ekonomi, bahkan agama. 21
Secara bahasa Ibadah berasal dari bahasa Arab Ibadah bentuk
masdar dari ‘Abada yang berati al-ta’ah (taat), al-khudlu (tunduk,
mengikat). Ada dua unsur ibadah yang sangat fundamental. Pertama,
mengikat diri dengan syariat Allah SWT yang diserukan oleh para rasulNya, meliputi perintah larangan, penghalalan dan penharaman sebagai
perwujudan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Kedua, ketaatan
serta ketundukan tersebut harus tumbuh dari kecintaan hati kepada Allah
karena sesungguhnya Dialah yang paling berhak untuk dicintai dan
disembah sehubungan dengan nikmat yang diberikan-Nya.22
Ibadah saling berkaitan dan saling menyempurnakan satu dengan
yang lain. Artinya, tidak dipandang seseorang itu telah melakukan ibadah
secara sempurna kalau ia hanya mengerjakan ibadah dalam ulama kalam
saja. Artinya, ia juga hars melakukan ibadah sebagaiman yang dimaksud
oleh ahli fiqih, juga yang dimaksudkan oleh ahli tasawwuf dan begitu
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sebaliknya.
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Didalam beribadah kepada Allah SWT kita bisa melalui:

Pertama, Sholat. Kata sholat secara bahasa berarti do’a (al- du’a). Dalam
Islam, shalat sebagai ibadah yang paling awal disyari’atkan, mempunyai
kedudukan yang paling penting dalam kehidupan seseorang muslim dan
menempati urutan kedua dalam rukun islam setelah syahadat. Hal
tersebut dikuatkan oleh fakta betapa seringnya Al-Qur’an menyebut
tentang shalat. Shalat merupakan satu-satunya ibadah yang paling
banyak dalam Al-Qur’an. Tidak ada ibadah yang penyebutannya di
ulang-ulang dalam Al-Qur’an sebnyak shalat.
Pada hakikatnya, Shalat merupakan perjalana spiritual untuk
berhubugan dan bertemu dengan Allah yang dilakukan pada waktu
tertentu. Seseorang yang melaksanakan shalat, pada hakikatnya ia
melepaskan diri dari segala kesibukan duniawi dan berkonsentrasi
sepenuhnya untuk ber-munajat, memohon petunjuk serta memohon
pertonongan dari Allah SWT. Ukuran keberagamaan seseorang
ditentukan oleh shalat, artinya jika ia menegakkan shalat maka dia telah
menegakan agamanya. Sebaliknya, Jika ia meninggalkan shalat maka ia
telah meruntuhkan agamnya. Shalat bagi setiap muslim merupakan
kewajiban yang tidak pernah berhenti dalam kondisi apa pun, sepanjang
akalnya sehat. 24
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Kedua, Membaca Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah kalah Allah SWT
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan
mukjizat melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada
umat manusia sebagai pedoman hidup sehingga umat manusia mendapat
petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhir.

Ketiga,

Pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam didefinisikan sebagai AlTa’lim yaitu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa
individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Pendidikan Islam
adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama
Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian umat menurut ukuranukuran islam. 25
Keberagamaan

atau

religiusitas,

menurut

Islam

adalah

melaksanakan ajaran agama atau ber-Islam secara menyeluruh. Karena
itu setiap muslim, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak,
diperintakan untuk melakukannya dalam rangka beribadah kepada Allah.
Dimana pun dalam keadaan apapun, setiap muslim hendaknya ber-Islam.

e. Fungsi Agama dalam Kehidupan Masyarakat
Agama merupakan keharusan masyarakat, karena manusia adalah
makhluk sosial. Ia lahir, hidup dan mati dalam masyarakat. Kehidupan
sosial tentu menimbulkan interaksi sosial yang akan melahirkan hak dan
kewajiban. Manusia tidak dapat menikmati kebebasan tanpa batas
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ditengah-tengah masyarakat, tidak dapat bertindak sekehendaknnya saja,
karena akan bertentangan dengan kebebasan dan keinginan orang lain.Ia
akan mengutamakan dirinya sebesar mungkin.
Karena manusia bersifat mencintai dirinya yang berlebihan, maka
kadang-kadang cinta diri itu mendorong orang merampok hak sudaranya,
dan hal itu merusak ketentraman masyarakat dan kehancuran akan tiba.
Untuk itu masyarakat harus memiliki undang-undang dan norma-norma
dalam segala urusan sehingga orang tidak akan melanggar hak orang lain.
Setiap orang akan menyadari hak dan kewajibannya. Interaksi
sosial diatur berdasarkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan bersama,
bukan untuk seseorang atau kelompok tertentu saja. Undang-undang itu
tidak ditaati oleh seseorang atau sekelompok orang saja, tetapi seluruh
masyarakat secara sadar. Karena kepatuhan kepada undang-undang
dengan kekerasan hanya berlaku sementara, suatu saat akan terjadi
pergolakan, tidak akan berhasil bila pembuat undang-undang tidak
mendasarkannya kepada Ilahi yang membuat semua orang tunduk dan
patuh secara sadar.26
Dengan demikian agamalah yang mampu membuat undangundang yang benar dan tepat untuk mengatur kehidupan yang aman,
tentram, terhormat, dan bahagia secara merata. Agama memelihara hakhak asasi, mencegah penganiayaan dan merampas hak orang lain. Agama
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adalah ciptaan Allah yang Maha Mengetahui Kemaslahatan Hamba,
Maha Bijaksana dalam menetapkan hukum-hukum bagi manusia.
Agama Islam berusaha agar hukum-hukum (baik dari segi rasi
maupun moral) harus bermata dua yang keduannya merupakan asas
kemajuan masyarakat. Oleh karena itu undang-undang yang hanya
meletakan penekanan pada moral masyarakat tidak akan sempurna bila
aspek ilmu berkadar rendah, dan demikian sebaliknya. Nilai Agama
berusaha mewujudkan suatu masyarakat yang bekerjasama pada
kebaikan dan ketakwaaan. Nilai inilah yang membebankan saling
tanggung jawab antar-individu dan masyarakat, secara seimbang dalam
menjaga kepentingan umun dan individu. Dengan demikian kehidupan
akan terhindar dari kekacauan dan kehancuran.
Nilai Agama ini mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan
sosial, bahkan tanpa nilai tesebut masyarakat manusia akan turun ke
tingkat kehidupan hewan yang amat rendah. Sebagai bukti untuk ini, kita
dapat membanyangkan suatu masyarakat yang tidak memiliki sifat
kejujurab, keikhlasan, dan kebenaran dalam berbuat, tidak ada rasa belas
kasihan terhadap orang lemah, miskin dan tidak ada cinta kepada
kebaikan, tidak diragukan lagi bahwa masyarakat itu tidak akan
menghasilkan sesuatu apa pun. Jadi Agama merupakn tali pengikat yang
sangat kuat antar pribadi dalam suatu masyarakat. Dan agama juga
unsure kuratif yang sangat mujarab terhadap penyakit sosial, sehingga
terjelmalah kehormatan integrasi antara mereka melalui kesatuan akidan

dan ibadah di suatu pihak, dan nilai-nilai moral keagamaan di pihak lain.
27

Agama Islam menanamkan prinsip keadilan yang merata di
kalangan umat manusia walau musuh sekalipun, karena keadilan sesuai
dengan perikemanusiaan dan martabat manusia itu sendiri. Ajaran Islam
mampu melenyapkan sikaf diskriminasi ras, sukuisme, fanatisme yang
tercela dan rasa golongan yang negatif.
Agama melindungi kehidupan duniawi dari bahaya kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena, pengetahuan dan teknologi di
samping alat kemajuan, juga merupakan alat penghancur dan pemusnah
manusia.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 28
Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan peneliti lapangan adalah
studi kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek
seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (kumunitas) suatu program
atau suatu situasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak
mungkin data mengenai subjek yang diteliti.29
Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena peneliti dapat meneliti
dan mengetahui langsung Peranan Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam
Meningkatkan Religiusitas Pada Generasi Muda Di Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan.
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B. Kehadiran Peneliti
Penelitian kualitatif selalu identik dengan peran serta dari peneliti itu
sendiri. Dengan peran serta peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat
mengetahui secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang terjadi.
Pengamatan berperan serta pada dasarnya mengadakan pengamatan
dan mendengarkan secermat mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya.
Pengamatan berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan interaksi
sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam
lingkungan subjek, dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan
dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan.30
Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan mutlak diperlukan
sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan atau pengamat penuh.
C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dipusatkan di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, dikarenakan ketertarikan peneliti
atas problematika yang ada di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan
Kebonagung, Kabupaten Pacitan khususnya yang dihadapi oleh Remaja Masjid
(Risma Al-Ikhlas) Dalam Meningkatkan Religiusitas Pada Generasi Muda
Dusun Dadapan.
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D. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya..Sumber data
utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes,
pengambilan foto, wawancara. 31
E. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting dalam
penelitian, karena metode ini atau prosedur ini merupakan strategi untuk
mendapatkan data yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar
tergantung

pada

teknik-teknik

pengumpulan

data

yang

digunakan.

Pengumpulan data pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh bahanbahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.
Untuk memperoleh data seperti yang dimaksud tersebut. Dalam penelitian
digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang
nyata. Proses pengumpulan data dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu sebagai
berikut:32
1.

Teknik Observasi
Teknik Observasi ialah teknik pengamatan dan pencatatan secara
sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak pada gejala-gejala objek
dalam penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami dalam
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konteksnya. Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan
adalah observasi tak terstruktur, karena penelitian akan terus berkembang
selama kegiatan berlangsung. 33
Teknik Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dimana peneliti melihat dan mengamati secara visual sehungga validitas
data sangat tergantung pada kemampuan observer dalam mempengaruhi
hal-hal yang terjadi dilapangan.34
Observasi dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada
penelitian

Peranan

Remaja

Masjid

(Risma

Al-Ikhlas)

Dalam

Meningkatkan Religiusitas Pada Generasi Muda Di Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan. Adapun yang
akan diobservasi adalah remaja yang ada di Dusun Dadapan mencangkup
remaja dan para orang tua yang ada di sana. Disini peneliti akan
mengamati langsung dan berdasarkan wawancara langsung.
Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam catatan
lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting
dalam penelitian kualitatif. Pengamat dalam hal ini relative bebas
membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu malam sesudah
pengamatan dilakukan. Catatan mungkin berupa laporan langkah-langkah,
peristiwa, atau berupa catatan tentang gambaran umum secara singkat.35
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2. Teknik Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan
tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.36
Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas
sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada
seorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti mencatat
atau merekan jawaban-jawabannya tersebut.37
Selain itu pengumpulan data melalui teknik wawancara biasanya
digunakan untuk mengungkapkan masalah sikap dan persepsi secara
langsung dengan sumber data. Oleh karena itu wawancara dapat dijadikan
suatu alat pengumpulan data yang efektif, terutama karena: 38a). Wawancara
dapat dilaksanakan kepada setiap individu tanpa dibatasi oleh factor usia
maupun kemampuan membaca. b). Data yang diperoleh dapat langsung
diketahui objektivitasnya, karena dilaksanakan secara tatap muka. c).
Wawancara dapat dilaksanakan langsung kepada responden yang diduga
sebagai sumber data. d). Wawancara dapat dilaksanakan dengan tujuan
untuk memperbaiki hasil yang diperoleh baik melalui obsevasi terhadap
objek manusia maupun bukan manusia, juga hasil yang diperoleh melalui
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angket. e). Pelaksanaan wawancara dapat lebih fleksibel dan dinamis,
karena dilaksanakan secara hubungan langsung, sehingga memungkinkan
diberikannya penjelasan kepada responden bila suatu pertanyaan kurang
dapat dimengerti. 39
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Peranan
Remaja Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam Meningkatkan Religiusitas Pada
Generasi Muda Di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung,
Kabupaten Pacitan.

3. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu
dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari
seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian,
sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk
gambar misalnya, foto, gambar hidup, sketsa lainnya.

40

Dokumen

merupakan pelengkap darii penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data melalui cara
dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip dokumentasi.
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data
Partisipasi Remaja Masjid dalam pembentukan karakter remaja, Upaya
Remaja Islam Masjid dalam meningkatkan religiusitas pada Generasi Muda
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di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan, Kabupaten Pacitan. Selain
itu metode dokumentasi ini

juga bisa peneliti gunakan untuk

mendokumentasikan kegiatan yang sedang berlangsung.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, adalah proses
mengatur urutan data mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan
satu uraian dasar.41 Teknik analisis data pada kasus ini menggunakan analisis
kualitatif mengikuti konsep yang diberikan miles dan huberman, yang mana
mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap
tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. Aktivitas
dalam analisis meliputi: data reduction, data display, dan concelussion
drawing/verification.42
1. Data Reduksi ( Reduksi Data )
Mereduksi data dalam konteks penelitian yang di maksud adalah
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan demikian data
yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,
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proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan dari awal sampai
akhir penelitian.43
2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan
dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dalam proses
ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori dan
kelompok-kelompok. Kemudian melakukan display data secara sistematik
agar lebih mudah dipahami interaksi antara bagian-bagiannya. Dalam
proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.44
3. Penarikan Kesimpulan (Verification)
Langkah ketiga dalam teknik analisis data kualitatif adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan
masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti
yang kuat dan yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya
tetapi apabila kesimpulan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang atau belum pernah ada.45
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat di adakan
pengecekan dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan triangulasi.
1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan
Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri
dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau
isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan dilaksanakan peneliti
dengan cara: a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara
berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol b) menelaahnya
secara rinci sampai pada suatu titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan tahap
awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami
dengan cara biasa.
2. Triangulasi
Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang klain diluar data untuk keperluan pengecekan
atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam triangulasi
sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber,
metode, penyelidikan, dan teori.46 Dalam penelitian ini digunakan teknik
triangulasi dengan sumber yang artinya membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh malalui waktu dan
alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti
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dengan jalan: a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara, b) membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan
umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa
yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang
dikatakan sepanjang waktu, d) membandingkan keadaan-keadaan seseorang
dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan, orang
berada, orang pemerintahan, e) membandingkan hasil wawancara dengan
isi sesuatu dokumen yang berkaitan.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan
ditambah dengan tahap terakhir yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian.
Tahapan-tahapan tersebut adalah:
1. Tahap Pralapangan
Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan
ini, yang meliputi: Menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi
penelitian, mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi
peneltian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan
penelitian.47
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
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Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian,
yaitu a) memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) memasuki
lapangan, dan c) berperan serta sambil mengumpulkan data.
3. Tahap Analisis Data
Pada bagian ini prinsip pokok meliputi: a). Konsep dasar, b).
menemukan tema dan perumusan hipotesis, c). Bekerja dengan hipotesis
dan d). Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian.48
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya Desa Kalipelus
Desa Kalipelus terletak di sebelah selatan dan di lereng gunung
Pandan puncaknya yang disebut "Linggomanik". Pada lereng gunung bagian
barat terdapat sumber air yang cukup besar yang mengalir ke persawahan di
sebelah barat gunung itu. Sumber air tersebut terdapat mata air di bagian atas
dan di bagian bawah. Mata air bagian bawah inilah yang digunakan penduduk
setempat sebagai tempat air minum dan pemandian. Di tempat ini pada akhir
tahun 1930 an masih sering tampak binatang-binatang kecil seperti pacet
(lintah). Binatang ini dinamakan: PELUS. Lintah memiliki sifat menempel
dan menghisap darah inangnya. Umumnya binatang ini suka mengerumuni
orang-orang mandi atau kerbau dan lembu yang sedang minum disitu, banyak
ditemukan di lubang hidung kerbau dan lembu yang mengakibatkan ternak
menjadi kurus.
Karena adanya Pimpinan Desa yang bertempat tinggal di dekat
Sumber air itu maka dinamakan: KALIPELUS. Berasal dari Kali yang ada
Pelusnya. Sedang pendudukan itu dinamakan Krajan. Kepemimpin Desa
Sebelum ada Kepala Desa (Bekel-Lurah) Kalipelus dipimpin seorang
Demang yang tinggal di dekat sumber air yang banyak terdapat lintah. Pada
masa itu Kalipelus terdiri dari 6 Dukuh yaitu: Dukuh Krajan, Dukuh Ketro,

Dukuh Pagergunung, Dukuh Dadapan, Dukuh Bibit, Dukuh Batulapak.
2. Letak Geografis
Desa Kalipelus merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan
Kebonagung, yang terletak 11 Km ke arah selatan dari kota Kecamatan, Desa
Kalipelus mempunyai luas wilayah seluas 661,885 m2. Adapun batas-batas
wilayah desa Kalipelus:
BATAS DESA
Sebelah Utara

: Desa Karanganyar

Sebelah Selatan

: Lautan Indonesia

Sebelah Timur

: Desa Katipugal

Sebelah Barat

: Desa Karangnongko

Iklim Desa Kalipelus, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia
mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh
langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kalipelus Kecamatan
Kebonagung.
Di desa Kalipelus terdapat tempat-tempat Ibadah seperti Masjid, yang
sebelumnya hanya 6 Masjid dan sekarang sudah bertambah dengan
didirikannya mushola di setiap setiap dusun. Dan ada group Seni Kerawitan
dan di bidang keagamaan, masyarakat Kalipelus mayoritas aktif dalam

kegiatan-kegiatan lingkungan seperti Jamaah Yaasin, Pengajian, Majlis
Ta’lim dan Kegiatan-kegiatan lainnya.

Di desa Kalipelus mayoritas masyarakatnya bekerja disektor pertanian,
khususnya petani padi dan peternak hewan (Rojo Koyo) seperti sapi dan
kambing. Untuk petani padi, hasil panennya dimakan sendiri. Sedangkan
untuk peternak hewan harus setiap pagi sampai sore mencarikan makan
ternaknya atau diseut dengan ngarit.

3. Visi dan Misi Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
Visi dan Misi merupakan suatu keharusan dalam setiap organisasi baik yang
berupa organisasi ataupun Instansi tertentu.
a. VISI
Visi adalah sebuah gagasan tertulis mengenai tujuan utama
pendirian sebuah perusahaan, instansi atau organisasi. Adapun visi
Remaja Masjid (Al-Ikhlas) sebagai berikut:
Menjadi organisasi islam berbasis tempat tinggal yang kuat dan
mengakar serta berorientasi pada menciptakan generasi muda yang
berakhlaq mulia dengan akidah yang benar, berpegang teguh pada AlQur’an dan Al-Hadits,berwawasan luas Serta mecintai Kalammullah
yaitu Al-Qur’an dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari.
b. MISI
Pengertian misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk
mencapai visi tersebut. Selain itu misi juga merupakan deskripsi atau

tujuan mengapa suatu organisasi atau instansi tersebut ada ditengahtengah masyarakat. Adapun misi RemajaMasjid (Al-Ikhlas) sebagai
berikut:
1) Menanamkan Ajaran Islam kepada generasi muda dalam bidang
aqidah, ibadah, akhlaq,muamalah serta menanamkan pada diri mereka
akan kecintaan terhadap Kalammullah yaitu Al-Qur’an agar bisa di
amalkan di kehidupan sehari-hari.
2) Meningkatkan wawasan islam pada generasi muda agar menjadi
uswatun hasanah bagi teman, keluarga dan masyarakat.
3) Memperkuat kerjasama dan kekompakan di antara pengurus dan
anggota agar meperkokoh ukhuwah islamiyah.
4) Mencegah tersebarnya pengaruh negatif budaya asing yang mampu
merusak moral generasi muda dengan cara melaksanakan ngaji
besama dan memperdalam ilmu agama islam seta mempraktekannya
di kehidupan sehari-hari.
5) Membina dan menanamkan hal-hal positif kepada para anggota agar
dapat menciptakan Sumber Daya Manusia Islami yang berkualitas.49
4. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi merupakan pola pembagian dan koordinasi
kerja antara sesama pengurus serta proses kerja organisasi antara pengurus
dengan anggota dan sebagainya sehingga apa yang harus dipertanggung
jawabkan serta di tujukan kepada siapa rasa tanggung jawab kerja sama
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masing-masing pemegang jabatan dalam organisasi. Adapun struktur
kepengurusan pada Remaja Masjid (Al-Ikhlas) sebagai berikut:
Tabel 3.1 Struktur Kepengurusan Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
PELINDUNG
Imam Dasuki
(kepala desa Kalipelus)
Misdi
(kepala dusun Dadapan)
Bapak Tumin (takmir masjid)

PEMBIMBING
Imam Dasuki
Kateni
Tumin
Sarwan
Nur Hadi
Nuruddin
Misdi
Sahuri
Edi Suweno
KETUA
Samroji

SEKERTARIS
Anik Yuda
Ningsih

BENDAHARA
Fitri Nur
Khasanah

PERLENGKAPAN
Paris Kuncoro

Anggota
Subuhudi
Nur Cahyo
Budi Utomo
Dyanto
Vidianti Ayu
Fitri Nur
Ahmad Zaenuri
Eko Prasetyo
Ryan Ji
Dalis Purwanto
Dwi Haryanto
Eko Purnomo
Iswaanto
Eva Feby Aryanto
Rendy Akmal
Kevin Putra
Andika Syahputra
Paris Kuncoro
Agus Susanto
Nindi Okta
Ana Ulfa K
Lilik
Alfiyah
Ismail

Kegiatan mengaji ini awalnya diperuntukan hanya untuk anak-anak
dan para remaja yang ada di dukuh bakalan ini tetapi lambat-laun para orang
dewasa dan remaja yang ada di sana dengan kesadaran dari hatinya mereka
juga ikut mengaji di Masjid, sholat berjamaah di masjid dan juga ikut andil
dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini.
Kegiatan ini biasanya dimulai setelah Bada Sholat Magrib yaitu mengaji
pukul 18.00-18.30 WIB setelah itu dilanjutkan untuk sholat Isya’ berjamaah

di Masjid bersama para masyarakat setempat. Dan melaksanakan rutinan AlBarjanji mulai pukul 19.30-21.00.50
5. Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Mengaji Remaj Masjid Al-Ikhlas
Hari

Materi

Pengajar

Tempat

Senin

Mengaji

Ustadz Tumin

Masjid AlIkhlas

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Mengaji

Mentor dan

Masjid Al-

Ustadz Tumin

Ikhlas

Mengaji +

Mentor dan

Masjid Al-

Maulid Al-

Remaja Dusun

Ikhlas

Barjanji

Dadapan

Mengaji

Mentor dan

Masjid Al-

Ustadz Tumin

Ikhlas

Remaja Masjid

Masjid Al-

dan Bapak

Ikhlas

Mengaji + MTQ

Abdul Khamid
Sabtu

Mengaji +

Mentor Remaja

Masjid Al-

Hafalan Jus 30 +

Masjid

Ikhlas + Balai

Maulid Simthud

Dusun Dadapan

Duror
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6. Jumlah Anggota dan Guru
Berdasarkan data yang ada, jumlah anggota Remaja Masjid (AlIkhlas) kurang lebih 30 remaja Subuhudi, Nur Cahyo, Budi Utomo, Dyanto,
Vidianti Ayu, Fitri Nur, Ahmad Zaenuri, Eko Prasetyo, Ryan Aji, Dalis Purwanto,
Dwi Haryanto, Eko Purnomo, Iswaanto, Eva Feby Aryanto, Rendy Akmal, Kevin
Putra, Andika Syahputra, Paris Kuncoro, Agus Susanto, Nindi Okta, Ana Ulfa K,
Lilik, Alfiyah, Ismail. Sedangkan jumlah gurunya terdapat 5 orang yaitu, Bapak
Tumin, Mas Samroji selaku guru ngaji ba’da magrib. Bapak Nasruddin, Bapak
Nuruddin selaku guru Al-Barjanji dan Bapak Muhammad Afifudin selaku guru
Maulid Simthud Duror.51
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B. Deskripsi Data Khusus
1. Kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) di Dusun
Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan
Setiap organisasi yang bersifat umum maupun bersifat keagamaan
sudah pasti memiliki program-program kegiatan yang harus dilaksanakan
karena suatu program kegiatan maka organisasi tersebut tidak akan
berjalan dengan lancar. Kegiatan Remaja Masjid itu meliputi mengaji
bersama bada magrib sampai isya’, Khataman Al-Qur’an dengan metode
sorogan setiap hari jum’at malam smapai hari rabu malam, dan malam
jum’at libur Seperti yang dijelaskan oleh Samroji selaku Ketua Remaja
Masjid Al-Ikhlas. sebagai berikut:
Kegiatan-kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan
ini banyak salah satunya adalah mengaji bersama bada magrib
sampai isya’ mulai pukul 18.00 -18.30 WIB yang di ikuti oleh
anak-anak dan para remaja setelah itu pukul 18.30-19.00 WIB
diteruskan untuk latiahan Al-Banjanji setiap malam sabtu dan
Simthud Duror setiap malam rabu dan malam minggu, kegiatan
tersebut diperuntukan untuk anak-anak dan para remaja.
Sebenarnya kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini awalnya
hanya untuk para anak-anak dan para remaja saja mbak tetapi
lambat laun mayarakat di lingkungan kita itu dengan sendirinya
atau dengan kesadaran hati mereka, mereka juga ikut serta di
dalam kegiatan kami, mulai mengaji, sholat berjamaah yang

awalnya masjid itu sepi sekarang jadi ramai mbk selain itu jika
ada kegiatan lainya masyarakat itu sangat mendukung sekali. 52
Bapak Dasuki juga mengatakan hal serupa:
Kegiatan Remaja Masjid disini banyak, yaitu mengaji setelah
sholat magrib dengan metode sorokan sampai waktu sholat
isya’. Apabila waktunya masih nanti diteruskan dengan materi
seperti hafalan surat-surat pendek, kemudian materi tajwid
karena disini anak-anak maupun remaja masih banyak yang
belum memahami tajwid, dan dan pada malam berikutnya itu
apabila waktunya masih atau belum memasuki waktu isya’ nanti
anak-anak atau remaja disana di beri materi-materi keagamaan
seperti kisah Nabi, sahabat, tabi’in dan lain-lain. Kegiatan yang
lain yaitu seperti kegiatan hari besar Islam setiap malam satu
suro atau malam tahun baru Islam, Ramadhan, Rejeban atau Idul
Adha dan lain-lain. Kemudian kegiatan sholawat Al-Barjanji
dan sholawat Simthud Duror. Dikarenakan disini mayoritas
warga Nahdhatul Ulama (NU) dan suka sholawatan jadi untuk
menarik perhatian masyarakat dengan sholawatan.

Mengenai program kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Mas Edi Suweno,
juga mengatakan hal serupa:
Kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini jika mengaji
dilaksanakan pukul 18.00 WIB, tetapi terkadang selesainya
tidak sesuai dengan jadwal bisa molor sampai beberapa menit
karena terkadang yang mengaji itu sangat banyak minimnya
guru yang hadir yang membuat selesainya mengaji itu molor
mas.53
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Pada saat kegiatan belajar mengajar anak-anak dan para remaja
diberikan materi pelajaran tentang tajwid dan akidah akhlak. Semua itu sudah
terjadwal dan sudah ada Gurunya atau Ustadznya masing-masing. Hal ini
seperti yang dikatakan oleh Samroji:
Jadwal kegiatan belajar mengajar di Masjid (Al-Ikhlas) ini
sudah terjadwal dengan rapi, jadwalnya itu setiap hari tapi
malam jum’at libur. Malam senin, selasa, malam rabunya
ditambah dengan maulid simthud duror biasanya dilaksanakan
di masjid kadang di kantor dusun dadapan tapi lenih banyak di
kantor dusun Dadapan. Kemudian itu juga dilakukan pada setiap
malam minggu, itu untuk mengantisipasi anak-anak dan remaja
disini agar tidak keluyuran yang menimbulkan efek negatif. 54
Membaca Al-Qur’an telah menjadi kebiasaan bahkan tradisi untuk
umat Islam. Kebaikan itu bisa dilakukan di Masjid, Musholla, Tempat
pengajian, termasuk di rumah masing-masing. Seperti khataman Al-Qur’an
adalah kegiatan membaca Al-Qur’an yang dimulai dari surah Al-Fatihah
hingga surah An-Naas dan bila di lakukan berurutan di mulai dari juz 1
sampai juz 30. Keutamaan membaca Al-Qur’an adalah pahala yang berlipat
ganda yaitu sepuluh kali lipat, para malaikat turut berdoa bersama orangorang yang membaca Al-Qur’an dan lain-lain. Didalam organisasi juga
diadakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam Seperti yang dikatakan oleh Mas
Samroji selaku ketua Remaja Masjid (Al-Ikhlas) sebagai berikut:
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Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) banyak mas, seperti kegiatan hari besar
Islam dan sebaagainya. Sebagai contoh dulu banyak remajaremaja yang hanya berhura-hura pada saat hari besar khususnya
pada saat malam satu Muharram itu malah disalah gunakan,
malah dibuat foya-foya tidak mengarah ke ajaran agama. Dan
Alhamdulillah setelah dibentunya Remaja Masjid ini khususnya
yang dulunya masih belum mau ikut gabung dengan kami
Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang ikut kegiatan
tersebut, kegiatan tersebut berupa Kataman Al-Qur’an dan
Istighosah. Dan masih banyak lagi seperti Al-Barjanji dan
Alhamdulillah Remaja Masjid (al-Ikhlas) ini mendapat bantuan
beruapa alat terbang yang digunakan untuk sholawatan, dan itu
menambah semangat anak-anak dan remaja-remaja dusun
dadapan ini antusias untuk ikut sholawatan.55

Mas Sahuri, juga mengatakan hal yang serupa:
Program kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini banyak mas,
selain mengaji bada magrib sampai isya’, khataman Al-Qur’an,
latihan Al-Barjanji, latihan Simthud Duror dan kegiatankegiatan hari besar Islam mas. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk
menambah wawasan keilmuan Agama Islam, dan juga untuk
mengantisipasi anak-anak dan remaja berbuat hal yang negatif.56
Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kegiatan Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) tidak hannya mengaji saja akan tetapi banyak kegiatan
yang dilakukan seperti mengaji setelah sholat magrib sampai waktu isya’
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kemudian diteruskan dengan materi-materi keagamaan seperti fiqih, aqidah
akhlak, materi sejarah Islam dan tajwid. Dikarenakan masih banyak yang
belum memahami tajwid dan tanda baca bacaan Al-Qur’an. Kemudian setiap
malam rabu dan malam minggu dilaksanakan latihan Sholawat Al-Barjanji
dan Simthud Duror. Kemudian kegiatan hari besar Islam.
Kegiatan ini diisi dengan hal-hal yang positif diantaranya yaitu
khataman Al-Qur’an, istighosahan, yasinan. Hal ini ditujukan untuk
mengantisipasi agar anak-anak dan remaja tidak mempersalah gunakan akan
datangnya hari besar Islam yang dahulunya hanya diisi dengan kegiatankegiatan negatif seperti contoh malam satu suro yang dahulunya masih diisi
dengan foya-foya, dangdutan dan lain-lain yang kurang sesuai dengan ajaran
Islam. Kemudian setiap malam bulan Ramadhan diadakan dengan kegiatan
khataman Al-Qur’ansetiap habis sholat tarawih. Khataman ini dialkukan
setiap malam 2 sampai 3 jus sehingga pada setiap bulan ramadhan bisa
khatam 2 sampai tiga jus.
Hal ini bertujuan agar yang mengikuti kegiatan ini tidak merasa
bosan dan agar menarik minat para masyarakat yaitu anak-anak, para remaja
dan para orang tua agar masuk dan ikut antusias dengan Remaja Masjid (AlIkhlas) ini.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama
antara pengurus dan anggota Remaja Masjid (Al-Ikhlas) dan diusahakan
semua anggota ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan

tersebut maka para anggota mendapat pengalaman keagamaan dan
menambah kemantapan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

2. Kondisi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus,
Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
Di era globalisasi sekarang ini, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi serta masuknya budaya-budaya asing telah mempengaruhi gaya
hidup manusia, kenyataan semacam ini akan mempengaruhi nilai moral,
sikap atau tingkah laku kehidupan individu dan masyarakat, sehingga banyak
terjadi penyimpangan sosial selain itu keprihatinan akan masih kurangnya
pemahaman dan penguasaan seseorang terhadap Al-Qur’an harus segera
direspon.
Maka dari itu,setiap individu perlu dibekali dengan budi pekerti
(akhlak), ilmu pengetahuan tentang agama Islam dan untuk menanamkan itu
semua perlu adanya wadah untuk membentengi pada diri seseorang tersebut.
Wadah tersebut sangat penting sekali dan diharapkan mampu mengatasi
masalah yang sedang dihadapi seseorang di era globalisasi ini. Seperti yang
dikatakan oleh Bapak Tumin selaku pembimbing Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
sebagai berikut:

Alasan atau yang melatar belakangi berdirinya organisasi
Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini yaitu yang pertama keprihatinan
akan remaja saat ini yang setiap saat kerjaanya hanya main,
nongkrong, dan ngopi sambil main hp terus mereka lupa akan

kewajibanya sebagai seorang muslim, lupa sholat, lupa untuk
mengaji, lupa belajar dan lain-lain. Yang kedua perlu adanya
wadah atau tempat agar mereka tidak main, nongkrong terus dan
membung-buang waktu mereka untuk kegiatan yang tidak
penting dan tidak ada manfaatnya. 57
seperti yang disampaikan oleh mas Sahuri:
Kondisi awal remaja disini masih awam dengan nilai
keagamaan mas. Dan anak-anak yang mengajipun tajwidnya
masih berantakan dan kurang aktif dalam mengajinya kadang
malam ini hadir besok malamnya tidak hadir seperti itu. Dari
awal proses berdirinya organisasi ini tidak mudah mas, karena
pasti banyak hambatan, rintangan dan sekaligus banyak pro dan
kontranya. Pertama itu yang mengaji hanya dari 3 sampai 5 anak
sekarang seiring berjalannya waktu semakin banyak mas dan
yang awalnya para orang tua itu tidak mendukung sekarang
Alhamdulillah mulai mendukung mas dan jika dari pihak
organisasi ini melakukan kegiatan, masyarakat pun juga ikut
andil dan ikut serta. Selain itu para masyarakat yang ada
disekitar masjid pun sekarang dengan kesadaran hatinya mulai
mau sholat berjamaah.

Setiap organisasi yang terbentuk memiliki tujuan agar organisasi
tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi lingkungan
sekitarnya terutama masyarakat, dengan harapan yang ingin dicapai adalah
pengaruh yang mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Seperti
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halnya Remaja Masjid (Al-Ikhlas) didirikan bertujuan sebagai ladang dakwah
dan sebagai wadah atau tempat untuk memperbaiki akhlak, memperdalam
ilmu agama dan belajar Al-Qur’an dengan baik dan benar. Seperti halnya
yang dikatakan oleh Bapak Dasuki sebagai berikut:
Sebenarnya tujuan didirikannya organisasi Remaja Masjid (AlIkhlas) ini adalah sebagai ladang dakwah, menyerukan ajaran
agama islam dan menanamkan pada diri seseorang agar cinta
kepada Allah dan mencintai Al-Qur’an juga dan selalu
mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Qur’an tersebut, selain
itu untuk mengkafer anak-anak , dan para remaja agar
mempunyai tempat untuk belajar agama dan lebih mencintai AlQur’an lagi. Jika para anak-anak dan para remaja itu sudah
tercover otomatis para orang tua itu ngikut dengan sendirinya
tanpa ada paksaan sama sekali. 58

Seperti yang disampaikan Bapak Misdi Kepala Dusun Dadapan:
Kondisi yang menjadi inisiatif remaja masjid ini awalnya anakanak dan remaja bahkan para orang tua kurang dalam hal
keagamaan sehingga remaja disini ingin merubah pemikiranpemikiran

masyarakat

dusun

dadapan

dengan

tujuan

membentuk organisasi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini sebagai
ladang dakwah, menyerukan ajaran agama islam dan
menanamkan pada diri seseorang agar cinta kepada Allah dan
mencintai Al-Qur’an juga dan selalu mengamalkan isi yang ada
di dalam Al-Qur’an tersebut, selain itu untuk mengkafer anakanak , dan para remaja agar mempunyai tempat untuk belajar
agama dan lebih mencintai Al-Qur’an lagi. Jika para anak-anak
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dan para remaja itu sudah tercover otomatis para orang tua itu
ngikut dengan sendirinya tanpa ada paksaan sama sekali.
Remaja Masjid ini awal proses berdirinya pun tidak mudah harus
melewati banyak hambatan dan rintangan. Karena tekat yang kuat untuk
memperjuangkan Organisasi ini dijalan Allah SWT maka, hambatan sekuat
apa pun tetap di lalui oleh pihak organisasi ini. Hal tersebut seperti yang
dijelaskan oleh Bapak Dasuki sebagai berikut:
Dari awal proses berdirinya organisasi ini tidak mudah mas,
karena pasti banyak hambatan, rintangan dan sekaligus banyak
pro dan kontranya. Pertama itu yang mengaji hanya dari 3
sampai 5 anak sekarang seiring berjalannya waktu semakin
banyak mas dan yang awalnya para orang tua itu tidak
mendukung sekarang Alhamdulillah mulai mendukung mas dan
jika dari pihak organisasi ini melakukan kegiatan, masyarakat
pun juga ikut andil dan ikut serta. Selain itu para masyarakat
yang ada disekitar masjid pun sekarang dengan kesadaran
hatinya mulai mau sholat berjamaah.

Mas Edi Suweno, juga mengatakan hal serupa:
Alasan pertama yang melatar belakangi berdirinya organisasi
Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini yaitu yang pertama keprihatinan
akan remaja saat ini yang setiap saat kerjaanya hanya main,
nongkrong, dan ngopi sambil main hp terus mereka lupa akan
kewajibanya sebagai seorang muslim, lupa sholat, lupa untuk
mengaji, lupa belajar dan lain-lain. Yang kedua perlu adanya
wadah atau tempat agar mereka tidak main, nongkrong terus dan
membung-buang waktu mereka untuk kegiatan yang tidak
penting dan tidak ada manfaatnya. Awal berdirinya organisasi

ini memang tidak mudah mas, awal-awal ini berdiri yang
mengaji hanya sedikit mbak para orang tua pun banyak yang
tidak mendukung dan membiarkan saja anaknya setiap hari
menonton tv dirumah dari pada harus mengaji di masjid. Tetapi
Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan mas, sekarang
yang mengaji dimasjid jadi banyak dari pada dulu. 59
Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kondisi awal remaja disini
masih awam dengan nilai keagamaan dan anak-anak yang mengajipun
tajwidnya masih berantakan dan kurang aktif dalam mengajinya kadang
malam ini hadir besok malamnya tidak hadir. Dari awal proses berdirinya
organisasi ini tidak mudah, karena pasti banyak hambatan, rintangan dan
sekaligus banyak pro dan kontranya. Pertama itu yang mengaji hanya dari 3
sampai 5 anak sekarang seiring berjalannya waktu semakin banyak dan
yang awalnya para orang tua itu tidak mendukung sekarang mulai
mendukung dan jika dari pihak organisasi ini melakukan kegiatan,
masyarakat pun juga ikut andil dan ikut serta. Selain itu para masyarakat
yang ada disekitar masjid pun sekarang dengan kesadaran hatinya mulai
mau sholat berjamaah.
3. Dampak kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) terhadap
generasi muda Dusun Dadapan dalam meningkatkan religiusitas
Semenjak berdirinya Remaja Masjid (Al-Ikhlas) di Dusun Dadapan
Desa Kalipelus, tentu banyak peran yang telah dilakukan oleh organisasi ini,
baik terhadap lingkungan maupun masyarakat setempat yang bertempat
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tinggal di dukuh tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Dengan
seiring berjalnnya waktu tentu menimbulkan perubahan di sekitar masyarakat
khususnya para remaja atau generasi muda dusun dadapan tersebut.
Dampak kegiatan yang dilakukan dalam mewujukan itu semua salah
satunya melalui para remaja atau pemuda. Untuk meumbuhkan dampak yang
positif dalam meningkatkan religiusitas pada remaja atau genersi muda,
Bapak Tumin selaku pembimbing dari Remaja Masjid tersebut, juga
mengutarakan upayannya dalam meningkatkan religiusitas pada generasi
muda dusun dadapan yaitu sebagai berikut:
Sebelum kita membentuk masyarakat yang religius hal yang
perlu kita lakukan yaitu dari para remaja atau pemuda dulu yang
kita dekati, kita arahkan. Setelah para remaja atau pemuda itu
sudah tercover dengan baik otomatis remaja itu akan ngikut
dengan sendirinya. Karena ujung tombak dalam sebuah
kampung itu adalah para remaja atau pemuda.60
Mas Edi Suweno, juga mengatakan hal yang sama:
Kita dekati dulu para remaja atau pemudanya dulu mas, jika
para remaja atau pemuda sudah benar-benar tercover pasti
selanjutnya akan mudah jika kita ingin melakukan kegiatan apa
pun pasti para teman-teman atau remaja yang lain dan juga
masyarakat itu juga akan mendukung kegiatan kita dan pasti
akan ikut serta mbak. Didalam mendekati para remaja pun tidak
mudah mas terkadang ada yang langsung mau ikut kegiatan kita
dan ada pula yang menolak 61
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Mengenai dari dampak kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid (AlIkhlas) dalam meningkatkan religiusitas pada generasi muda, Mas Sahuri
mengatakan:
Dampaknya sangat luar biasa dan sangat positif. Begitu juga
kegiatan-kegiatannya punsangat positif, yang dulunya para
remaja disini kurang daalam hal agama dan alhamdulillah
lambat laun dengan berdirinya Remaja Masjid ini dengan
mengadakan kegiatan yang menarik minat para remaja
khsusnya

generasi

muda

dusun

dadapan.

Jika

kita

mencontohkan yang baik-baik pada mereka otomatis dengan
sendririnya atau dengan kesadaran mereka sendiri mereka akan
berubah

menjadi

lebih

baik

lagi.

Kegiatan

ini

juga

menguntungkan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) itu sendiri dan juga
masyarakat yang ada di sekitar desa kalipelus. Dikarenakan
kegiatan seperti Al-Barjanji dan Simthud Duror itu juga
membantu msayarakat apabila ada acara seperti genduri,
tasyakuran, hari besar Islam, kegiatan yang ada di desa dan lainlain pasti diundang untuk tampil. Setelah selesai acara
anggotanya

akan

diberi

upah,

atau

brekat,

sehingga

masyarakatpun memberikan dukungan dengan adanya kegiatan
yang dilakukan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini. Dan kelompok
Maulid Simthud Duror ini sudah memiliki nama yaitu Tali
Jagad dan sering mengikuti festifal Banjari tingkat kecamatan.62

Dari pemaparan Beliau kehadiran Remaja Masjid (al-Ikhlas)
memang sangat diharapkan oleh masyarakt lingkungan dusun dadapan desa
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kalipelus, agar bisa memberikan pengajaran tentang Al-Qur’an dan syariat
Islam kepada masyarakat sekitar dan membantu menjawab berbagai masalah
kehidupan beragama di lingkungan tersebut seperti kegiatan Ali-Barjanji dan
Maulid Simthud Duror. Sebelum adannya organisasi Remaja Masjid (AlIkhlas) remaja-remaja di lingkungan dusun dadapan desa kalipelus kondisi
sebagian yang masih awam dalam membaca Al-Qur’an dan soal agama.
Kebanyakan mereka juga belum terlalu mengenal syariat Islam dengan
sepenuhnya, apalagi generasi muda yang mulai menjauh dari nilai-nilai
agama Islam maupun nilai-nilai budaya lokal. Seperti yang di ungkapkan oleh
Mas Samroji, Beliau mengatakan:

Dilihat dari kondisi remaja dan masyarakat disini sebagian
masih awam mas, belum mengerti tentang syariat Islam
terutama para remaja atau pemuda dan juga rata-rata mereka
sudah bisa membaca Al-Qur’an tetapi Tajwidnya masih banyak
yang belum benar mbak selain itu para anak-anak muda ini
semaunya sendiri mbak dan sangat terpengaruh oleh handphone,
internet, games, pergaulan bebas, nongkrong, ngopi sehingga
mereka semakin jauh dari nilai-nilai Islam. 63
Maka setelah organisasi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini berdiri,
perlahan tapi pasti perannya begitu besar dalam membentuk remaja yang
religius di lingkungan dusun dadapan melalui kegiatan yang telah
diprogramkan oleh organisasi tersebut. Ini juga dipaparkan oleh Mas Edi
Suweno mengatakan:
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Ya kalau awal-awal masih berdiri ya masih sama saja mas, tetapi
perlahan namun pasti dengan gencarnya program-program yang
disuguhkan di masyarakat sehingga dapat menyentuh hampir
segala lapisan masyarakat baik anak-anak,para remaja atau
pemuda dan orang tua dan nilai-nilai islam yang ada mulai
tumbuh dan berkembang kembali dengan adannya organisasi
Reemaja Masjid (Al-Ikhlas) sampai sekarang, serta kegiatan dan
hal-hal yang tidak baik lebih berkurang64.

Dapat disimpulkan bahwasannya, dampak yang dilakukan oleh Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) didusun dadapan desa kalipelus melalui program-program
yang ada berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat yang positif
serta respon yang begitu baik dari berbagai lapisan masyarakat meski ada juga
beberapa anggota masyarakat yang merespon acuh tak acuh dan kurang
menghargai dan mendukung.
Dari beberapa pendapat informan tersebut dijelaskan bahwa
kesadaran remaja untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) untuk merubah lingkungnnya menjadi lebih religius itu
sudah cukup baik dan mendapat tanggapan yang positif meski ada hal-hal lin
yang masih kurang dan perlu dibenahi kembali agar kegiatan yang ada benarbenar bermanfaat sebaik-baiknya bagi masyarakat dusun dadapan desa
kalipelus.
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Hal ini dibuktikan observasi pada hari minggu tanggal 16 April
2019,

65

di Masjid Al-Ikhlas dusun dadapan desa kalipelus, peneliti

menemukan bukti pukul 18.00 WIB setelah sholat magrib bahwasanya yang
datang untuk mengaji sekitar 15 orang terdiri dari anak-anak, remaja, baik
perempuan maupun laki-laki. Sembari menunggu giliran mengaji mereka
menyimak dan belajar.66
Pada pukul 19.00 WIB setelah mengaji dilanjutkan untuk kegiatan
pembacaan al-barjanji, kegiatan ini di pimpin oleh guru atau ustadz yang ada
di dusun dadapan. Antusias dari anak-anak dan para remaja sangat tinggi ini
dibuktikan dengan dokumentasi.67
Dengan kesadaran dari dalam diri, mereka mengaji dan mengikuti
kegiatan belajar mengajar itu semua tanpa ada paksaan orang lain dan ini
sekaligus membuktikan bahwa remaja masjid ini sudah merubah mereka
menjadi lebih baik lagi.
Hal yang sama observasi pada hari kamis tanggal 4 April 2019 di
masjid Al-Ikhlas peneliti menenukan bukti pada pukul 18.00 WIB setelah
bada sholat magrib para anak-anak, para remaja mengaji bersama dan
didampingi oleh guru atau pengurus harian remaja masjid ini.68
Disana penulis menemukan bukti ternyata yang ikut mengaji baik lakilaki maupun perempuan mengalami peningkatan di bandingkan dengan yang
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kemarin dan kebanyakan didominasi oleh para anak-anak dan para remaja
sedangkan para orang tuannya tidak terlalu banyak yang ikut mengaji.
Pada tanggal 19 April 2019 pukul 19.00 WIB tepatnya pada hari rabu
peneliti melakukan observasi lagi.69 Dan hasilnya pada hari itu kegiatan yang
dilakukan oleh remaja masjid ini adalah pembacaan sholawat Simthud Duror.
Simthud Duror ini dilakukan malam hari. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap
malam rabu dan malam minggu ba’da sholat Isya’ diperkuat dengan bukti
dikumentasi.70
Dari hasil yang telah ditemukan melakui wawancara dan obsevasi yang
dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa dampak kegiatan
yang dilakukan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) dalam meninkatkan religiusitas
remaja di dusun dadapan desa kalipelus sudah berjalan dengan baik dan bisa
memberi dampak yang signifikan bagi kehidupan keberagamaan di
lingkungan dusun dadapan desa kalipelus tersebut.
Ini di buktikan dengan banyaknya antusiasme yang datang dari
masyarakat dalam mengikuti kegiatan dari remaja masjid ini dan mereka
merasa ada perubahan menjadi semakin baik dari segi membaca Al-Qur’an
mereka, dari segi moral mereka, sikap mereka, tingkah laku mereka dan juga
ibadah mereka sehingga menghasilkan masyarakat yang religius.
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BAB V
PEMBAHASAN
A. Analisis Tentang Kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan,
Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
Progaram kegiatan menjadi komponen penting bagi sebuah organisasi
dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi atau lainnya,
terdapat program kegiatan yang dimana program ini telah di susun sedemikian
rupa untuk dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk
mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kegiatan maka setiap
anggota atau tim yang ada didalam organisasi tersebut dapat bekerja secara
lebih efektif dan terstruktur. Dalam hal ini yang dimaksud program kegiatan
ialah susunan rencana kegiatan yang sudah dirancang dan telah disepekati
bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kegiatan
harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam
mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kegiatan sendiri juga dapat
menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan
pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan.71
Seperti halnya pada Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan ini juga
memiliki program-program kegiatan yang sudah tersusun rapi dan baik.
Program yang ada di organisasi ini meliputi mengaji bersama bada sholat
magrib mulai pukul 18.00-18.30 WIB, setelah itu pada pukul 18.30-19.00 WIB
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kegiatan belajar mengajar dan pada pukul 19.00 WIB diteruskan sholat isya’
berjamaah, selain itu ada kegiatan Yasinan yang dilaksanakan pada setiap
malam jum’at wage, kegiatan hari besar Islam, Maulid Al-Barjanji dan Maulid
Simthud Duror.
Jika program kegiatan dilaksanakan secara baik maka organisasi akan
menjadi efektif dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat membantu
dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Memang kepengurusan dalam
organisasi memiliki jangka waktu tertentu, sering bergonta-ganti kepengurusan
dan tujuannya tidak dapat tercapai dalam waktu yang dekat tapi dengan
program kegiatan yang dilaksanakan dengan baik maka akan mendekatkan
organisasi tersebut kepada tujuan utamanya. Program kegiatan yang terencana
dan tepat akan memberikan solusi bagi semua persoalan yang akan dihadapi
oleh organisasi, baik itu persoalan yang datangnya dari dalam maupun dari luar
organisasi. Sehingga organisasi dapat membuat strategi yang tepat untuk
memecahkan persoalan sehingga targetnya dapat tercapai. Dengan program
kegiatan yang baik maka dapat membantu setiap anggota pada organisasi
bekerja secara sistematis dan terstruktur, sehingga kinerja organisasi dapat
meningkat.
Jadwal kegiatan Remaja Masjid ini sudah terjadwal dengan baik dan rapi.
Mulai dari hari senin sampai hari minggu, Materi yang diberikan dalam
kegiatan belajar mengajar ini diantaranya: Materi Tajwid, Musabaqoh

Tilawatil Qur’an, hafalan surat pendek, maulid al-barjanji, maulid simthud
duror, hari besar islam, dan yasinan.
Materi Tajwid yaitu mempelajari kaidah membaca al quran dan tata cara
membaca huruf hijaiyah. Tujuan agar Mampu mempraktekan tajwid dalam
membaca Al-Qur’an dengan benar, Materi Qur'an dan hadist yaitu untuk
Memahami dan menpelajari ayat-ayat al quran dan hadist nabi yang sering di
pergunakan untuk pegangan dalam kehidupan sehari hari. Tujuannya untuk
Hafal dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari hari. Fiqih untuk
mempelajari syariat islam yang benar yg sesuai dengan petunjuk quran hadist.
Tujuannya agar Mampu mempraktekkan hukum islam dalam kehidupan sehari.
Materi Tahfiz untuk hafalan surat pendek dan doa. Tujuannya untuk
Mecetak imam sholat. Selain itu guru atau ustadzanya pun sudah terjadwal
juga. Ustadznya sudah ahli di bidang nya masing-masing selain itu. Sedangkan
dalam kegiatan keseharian dibantu oleh para pengurus harian (mentor).
Materi

Musabaqoh

Tilawatil

Qur’an

(MTQ)

yaitu

untuk

mengembangkan seni baca Al-Qur’an dan melantunkan, memahami Al-Qur’an
sebagai upaya membentuk jati diri seseorang mu’min sejati. Selain itu juga
bermanfaat bagi remajanya dan juga masyarakat setempat. Bagi remajanya
apabila mengikuti kompetisi MTQ tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten.
Dan juga apabila masyarakat saat mengadakan resepsi pernikahan atau yang
lainnya.

Kegiatan hari besar Islam tujuannya yaitu untuk mengetahui sejarahsejarah Islam atau awal mula tegaknya Agama Islam secara utuh. Hari besar
Islam tersebut diantaranya Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Isra’ Mi’raj, Hari
Raya Islam. Kegiatan hari besar Islam tersebut diisi dengan hal-hal yang sangat
positif diantaranya, pengajian, khataman Al-Qur’an, Sholawatan dan
istighosah.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) dusun dadapan, kalipelus ini sudah berjalan dengan baik
dan sudah sesuai dengan program kegiatan yang di susun oleh Remaja Masjid
(Al-Ikhlas) ini. Program kegiatan yang ada di Remaja Masjid ini beragam tapi
hanya bersifat keagamaan dan bersifat umum. Hal ini bertujuan agar yang
mengikuti kegiatan ini tidak merasa bosan dan agar menarik minat para
masyarakat yaitu anak-anak, para remaja dan para orang tua agar masuk dan
ikut dalam Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara
pengurus dan anggota Remaja Masjid (Al-Ikhlas) dan diusahakan semua
anggota ikut aktif dalam kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan tersebut
maka para anggota mendapat pengalaman keagamaan dan menambah
kemantapan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

B. Analisis Kondisi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan, Desa
Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan

Organisasi merupakan sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi
oleh visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi
sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang baik adalah
organisasi yang di anggap keberadaanya oleh masyarakat disekitarnya.72
Seperti halnya organisasi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) yang ada di Dusun
Dadapan Desa Kalipelus Kebonagung Pacitan. Latar belakang berdirinya
Organisasi Remaja Masjid ini adalah berangkat dari sebuah arus globalisasi,
yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masuknya
budaya-budaya asing yang telah mempengaruhi gaya hidup manusia. Budayabudaya asing itu perlahan namun pasti mulai menggoyahkan budaya ketimuran
yang dimiliki oleh bangsa ini.73
Hal-hal negative seperti kenyataan semacam ini akan mempengaruhi
nilai moral, nilai-nilai agama nilai-nilai sikap atau tingkah laku kehidupan
individu dan masyarakat, sehingga banyak terjadi penyimpangan sosial seperti
minum-minuman keras, penggunaan narkoba, mencuri, kriminal, para remaja
yang kerjaannya setiap hari hanya nongkrong di cafe-cafe sambil main
handphone, terus mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai seorang muslim,
lupa sholat, lupa untuk mengaji, lupa untuk belajar dan lain-lain. Problem ini
senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat dan masalah tersebut terus
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hidup, berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Selain itu
keprihatinan akan masih kurangnnya pemahaman dan penguasaan seseorang
terhadap Al-Qur’an harus segera direspon.74
Setiap organisasi yang terbentuk memiliki tujuan agar organisasi
tersebut dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi lingkungan
sekitarnya terutama masyarakat, dengan harapan yang ingin dicapai adalah
pengaruh yang mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Seperti
halnya organisasi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini didirikan bertujuan sebagai
ladang dakwah dan sebagai wadah atau tempat untuk memperbaiki akhlak,
memperdalam ilmu agama dan belajar Al-Qur’an dengan baik dan benar.75
Seperti halnya organisasi-organisai lainnya, Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
di dalam awal proses berdirinya terdapat banyak hambatan dan rintangan yang
harus dilalui. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya
dukungan dari orang tua bahwa belajar ilmu agama, mengaji Al-Qur’an itu
penting. Para orang tua seringkali mengabaikan itu semua, mereka cenderung
membiarkan anak mereka nongkrong di pos-pos, di kopian, bermain HP,
keluyuran tidak jelas tanpa perduli bahwa anak mereka sudah melaksankan
kewajibannya apa tidak. 76

74

Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta:PT RINEKA CIPTA,

2005), 1.
75
76

Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/09-3/2019 dalam Laporan Penelitian Ini.
Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/W/17-3/2019 dalam Laporan Penelitian Ini.

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa Latar belakang dan tujuan
berdirinya Organisasi Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusin Dadapan Desa
Kalipelus Kebonagung Pacitan tersebut sudah sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Bapak Tumin selaku pembimbing Remaja Masjid (AlIkhlas) dan pihak yang terkait langsung. Yang awalnya para anak-anak dan
para remaja kerjaanya hanya nongkrong dikopian, ngopi, bermain hp,
keluyuran tidak jelas sampai mereka lupa akan kewajiban mereka sebagai
seorang muslim, Kini dengan adanya organisasi ini mereka mempunyai wadah
atau tempat untuk belajar ilmu agama, memperbaiki akhlak mereka moral,
tingkah laku mereka serta belajar Al-Qur’an dengan baik dan benar.

C. Analisis Tentang Dampak Kegiatan Yang dilakukan Remaja Masjid (AlIkhlas) Terhadap Generaasi Muda Dusun Dadapan Dalam Meningkatkan
Religiusitas
Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan ini memiliki otorites
ataupun kewenangan untuk merumuskan upaya-upaya atau peran-peran berupa
gambaran berbagai makna seperti suatu rencana, teknik atau cara untuk
membentuk generasi muda yang religius di Dusun Dadapan Desa Kalipelus
Kebonagung Pacitan. Peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang
ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga
mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan
hahikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan

pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang
sama. 77
Dalam rangka untuk mencapai tujuan Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
Dusun Dadapan Desa Kalipelus, yaitu agar terciptanya kehidupan masyarakat
dan generasi yang religius di Dusun Dadapan Desa Kalipelus Kebonagung
Pacitan, Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini mempunyai kedudukan dan peranan
yang sangat penting dalam menjalankan peranannya yaitu dengan cara
merekrut sebanyak mungkin para remaja untuk bergabung dan ikut andil
didalam kegiatan yang diadakan oleh Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini agar para
remaja memiliki kegiatan yang positif, karena ujung tombak sebuah kampung
berada di tangan para remaja atau generasi mudanya. Jika para remaja sudah
tercover dengan baik dengan sendirinya para orang tua akan mengikuti
kegiatan yang di lakukan atau yang diagendakan oleh Remaja Majid (AlIkhlas) ini.
Selain itu perananan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini adalah
memeberikan contoh yang baik dan positif kepada remajamaupun
masyarakatnya. Jika kita mencontohkan hal-hal yang baik dan positif pada
mereka lambat laun dengan seirimg berjalannya waktu otomatis dengan
sendirinya atau dengan kesadaran mereka sendiriakan berubah menjadi lebih
baik lagi dan membuat generasi muda dan masyarakat Dusun Dadapan Desa
Kalipelus Kebonagung Pacitan ini semakin religius lagi.
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Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang melakukan
perilaku ritual (beribadah) tetapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang
didorong oleh kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan
aktivitas yang tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang
tidak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu, keberagmaan atau
religiusitas seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.
Ada lima macam dimensi keberagamaan atau religiusitas dalam
penciptaan suasana religius, yaitu: Pertama, dimensi keyakinan yang berisi
pengaharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada
pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut atau taat
kepada kebenaran ajaran-ajaran agama yang diyakininya.
Kedua, dimensi praktik agama yang mencangkup perilaku pemujaan,
ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukan komitmen
terhadap agama yang dianutnya atau menunjukan pada tingkat kepatuhan
seseorang dalam megerjakan kegiatan-kegiatan ritual atau ibadah sebgaimana
diperintahkan atau dianjurkan oleh agamannya. Praktik-praktik keagamaan ini
terdiri atas dua kelas penting, yaitu ritual dan ketaatan. 78
Ketiga,

dimensi

pengamalan,

Dimensi

ini

berisikan

dan

memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapanpengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang
beragaman dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan
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subjektif dan langsung mengenai kenyataan bahwa ia akan mencapai suuatu
kontak dengan kekuatan supranatural. Dimensi ini berkaitan dengan
pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi dan sensasisensasi yang dialami seseorang.
Keempat, dimensi pengetahuan agama yang mengacu kepada harapan
bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal
pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan
tradisi-tradisi. Kelima, dimensi pengamalan atau konsekuensi. Dimensi ini
mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama, paling tidak
memiliki sejumlah minimal pengetahuan, antara lain mengenai dasar-dasar
tradisi.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa dampak kegiatan yang dilakukan
oleh Remaja Masjid (Al-Ikhlas) tersebuat membuat pemahaman masyarakat
tentang agama semakin luas, motivasi mereka untuk beribadah dan mengikuti
kegiatan yang dilakukan oleh Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan
semakin meningkat sehingga dari hal-hal yang mereka alami melalui
pengamalan-pengamalan dalam kegiatan tersebut adalah kebaikan sosial dan
kehidupan beragama yang baik, sehingga itu sesuai dengan dimensi-dimensi
penciptaan suasana atau lingkungan yang religius. Yang awalnya kegiatan ini
diperuntukan untuk para anak-anak dan para remaja dengan seiring berjalannya
waktu kini semua lapisan masyarakat pun ikut andil dalam program kegiatan
tersebut dan menjadikan generasi muda dan masyarakat menjadi lebih baik
lagi dan lebih religius lagi.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang Peranan Remaja
Masjid (Risma Al-Ikhlas) Dalam Meningkatkan Religiusitas Pada Generasi
Muda Di Dusun Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten
Pacitan, Akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa:
1. Program kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) Dusun Dadapan Desa
Kalipelus Kebonagung Pacitan ini meliputi Mengaji bersama ba’da sholat
magrib, Kegiatan belajar mengajar pada malam hari materi yang diberikan
ada Materi Tajwid, Hafalan jus 30, Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
setiap hari jum’at sore, Kegiatan Hari Besar Islam, Maulid Al-Barjanji, dan
Sholawat Simthud Duror .
2. Kondisi yang melatar belakangi berdirinya Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini
adalah berangkat dari sebuah arus globalisasi, yang membawa kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta masuknya budaya-budaya asing yang
telah mempengaruhi gaya hidup manusia terutama para remaja. Hal-hal
negative seperti kenyataan semacam ini akan mempengaruhi nilai moral,
nilai-nilai agama nilai-nilai sikap atau tingkah laku kehidupan individu dan
masyarakat, sehingga banyak terjadi penyimpangan sosial di masyarakat.
3. Dampak kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid (Al-Ikhlas) terhadap
generasi muda Dusun Dadapan dalam meningkatkan religiusitas diantaranya
adalah memberikah wadah untuk memperbaiki diri dan belajar tentang ilmu

agama, merekrut sebanyak mungkin para remaja dan mengajak mereka
untuk bergabung dan ikut andil didalam kegiatan Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
ini, memberikan contoh yang baik atau positif. Dengan adanya Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) ini membuat pembahaman masyarakat tentang agama
semakin luas, memotivasi mereka untuk memperbaiki diri mereka dan
meningkatkan beribadah mereka sehingga menjadi lebih baik lagi dan lebih
religius lagi.

B. Saran
Berdasarkan temuan peneliti mengenai Peranan Remaja Masjid (Risma
Al-Ikhlas) Dalam Meningkatkan Religiusitas Pada Generasi Muda Di Dusun
Dadapan, Desa Kalipelus, Kecamatan Kebonagung,

Kabupaten Pacitan,

ternyata mempunyai kontribusi yang positif, sehingga disarankan kepada:
1. Kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid (Al-Ikhlas):
a. Hendaknya lebih meningkatkan sosialisasi kegiatan-kegiatan kepada
masyarakat sehingga banyak masyarakat yang mengetahuinya dan bisa
lebih banyak lagi yang mengikuti program kegiatan yang telah
diselenggarakan oleh Remaja Masjid (Al-Ikhlas) ini.
b. Hendaknya selalu menjaga dan mengembangkan program-program
ataupun kegiatan yang sudah dilaksanakan agar bisa tercipta masyarakat
yang berwawasan luas, pemuda pemudi, generasi muda dan masyarakat
yang religius lagi.

2. Remaja Masjid (Al-Ikhlas)
Diharapkan kegiatan kegiatan yang dilakukan Remaja Masjid lebih
ditingkatkan lagi atau di tambah materi-materi yang berkaitan dengan
Agama Islam dengan harapan yang ingin dicapai adalah pengaruh yang
mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif. Seperti halnya Remaja
Masjid (Al-Ikhlas) didirikan bertujuan sebagai ladang dakwah dan sebagai
wadah atau tempat untuk memperbaiki akhlak, memperdalam ilmu agama
dan belajar Al-Qur’an dengan baik dan benar
3. Generasi Muda Dusun Dadapan Desa Kalipelus Kecamatan Kebonagung
Diharapkan semua masyarakat dan generasi muda Dusun Dadapan Desa
Kalipelus khususnya untuk anak-anak, para remaja dan orang tua agar selalu
berpartisipasi, selalu mendukung dan membantu kegiatan Remaja Masjid
(Al-Ikhlas) ini agar masyarakat dan generasi muda Dusun Dadapan Desa
Kalipelus Kebonagung Pacitan bisa lebih baik dan religius lagi.
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