
  

 

PEMBINAAN AKHLAK AL-KARIMAH MELALUI 

KEGIATAN REMAJA MASJID AR-RAHMAH DI 

PERKUMPULAN MASYARAKAT NGABAR TENGAH 

DESA NGABAR KECAMATAN SIMAN  

KABUPATEN PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

MOH. GUS MA’RUF 

NIM. 210312239 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(IAIN) PONOROGO 

2019 

  



  

 

ABSTRAK 

Ma‘ruf, Moh. Gus. 2019. Pembinaan Akhlak Al-Karimah 

Remaja Melalu Kegiatan Remaja Masjid Ar-Rahmah 

Di Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah  Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Skripsi: Mukhlison 

Efendi, M.Ag. 
 

Kata Kunci: Pembinaan Akhlak Al-Karimah, Remaja 

Masjid Ar-Rahmah 

Pembinaan akhlak Al-karimah yang diberikan kepada 

para remaja sangatlah penting sekali, agar mereka tidak 

terpengaruh oleh kemerosotan moral yang terjadi dimasa ini. 

Adanya ikatan remaja masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Tengah yaitu ikut andil dalam membina akhlak Al-Karimah 

remaja yang mampu menjadi generasi muslim dan 

muslimah yang Islami Qur‘ani dan Berprestasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) memahami 

pembinaan akhlak Al-karimah remaja melalui remaja masjid 

Ar-Rahmah di perkumpulan masyarkat Ngabar Tengah Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, (2) 

memahami kendala-kendala dalam pembinaan akhlak Al-

karimah remaja melalui remaja masjid Ar-Rahmah di 

perkumpulan masyarkat Ngabar Tengah Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, (3) memahami 

usaha yang dilakukan dalam pembinaan akhlak Al-karimah 

remaja melalui remaja masjid Ar-Rahmah di perkumpulan 

masyarkat Ngabar Tengah Desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

digunakan pendekatan penelitian kualitatif dan instrumen 

kunci adalah peneliti sendiri dan teknik pengumpulan data 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan dengan memberikan makna 



  

 

terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna 

itulak ditarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1)  pembinaan 

akhlak Al-karimah remaja melalui remaja masjid Ar-

Rahmah Ngabar Siman Ponorogo dengan a. Keteladanan 5S 

b. Pembiasaan membaca Al-Qur‘an, wirid dan sholawat c. 

Nasihat melalui pengajian dan hukuman d. Latihan seperti 

pidato, tartil, hadrah, berorganisasi . (2) Kendala-kendala 

dalam pembinaan  akhlak Al-karimah remaja melalui remaja 

masjid Ar-Rahmah Ngabar Siman Ponorogo dengan a. 

Faktor dari pembina, pembimbing dan pengurus yang 

kurang konsisten dalam melaksanakan tugas, b. Faktor dari 

remaja yaitu kurangnya kesadaran, c. Faktor lingkungan 

pergaulan dan d. Faktor orang tua yang kurangnya 

dukungan dan perhatian, (3) Usaha yang dilakukan dalam 

menangani kendala-kendala pembinaan akhlak Al-karimah 

remaja melalui remaja masjid Ar-Rahmah Ngabar Siman 

Ponorogo dengan menjalin kekompakan pembina, 

pembimbing dan pengurus dalam konsisten melaksanakan 

tugas dan kerjasama dengan orang tua. 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam menempatkan Akhlak Al-Karimah, budi 

pekerti yang mulia pada tempat yang sangat tinggi, 

sebagaimana Rasulullah SAW diutus hanya untuk 

membina akhlak yang mulia. Sesuai dengan hadits: 

 َع اَع  َعسُهوْناُه  الّل ُه  َعلَعيْن يِب :  َع ْن  َع يِب  ُه َع ْيْن َع َع  َع يِب َع  الّل ُه  َع ْن ُه  َع اَع 
قيِب وَعسَعلَّمَع،   َلَع َعخْن ُه َتَعِّمَع مَعكَع  يِبمَع  ِلْن  (بيهقي  و ه)إيِبَّنََّع  بُهعيِبثْنتُه ِليِب

Artinya:  Dari Abi Hurairah r.a, berkata, Rasulullah 

saw bersabda: “Saya diutus untuk 

menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. 

Baihaqi).
1
 

 

 Dari pernyataan tersebut menunjukkan betapa 

pentingnya akhlak di dalam rangkaian ajaran Islam, di 

samping aqidah, syariah dan lain-lain. Dan bisa 

dikatakan kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia 

menempati tempat yang penting sekali, baik sebagai 

individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh 

bangunnya, jaya hancurnya, sejahtera, rusaknya suatu 

bangsa tergantung kepada bagaimana akhlaknya. 

Apabila akhlaknya baik, maka sejahtera lahir batinnya, 

apabila akhlaknya rusak maka rusaklah lahir batinnya. 

Zaman yang semakin maju dan serba modern ini 

memicu terjadinya krisis Akhlak Al-karimah. Salah satu 

                                                 
1
 Imam Baihaqi, Sunan al-Kubra, Juzu‘ X (Beirut: Dar Al-Kutub 

Al-Ilmiyah, 2003), 323. 



  

 

penyebab timbulnya  krisis akhlak  al-kariamah yang 

terjadi saat ini dikarenakan orang sudah mulai lengah 

dan  kurang mengindahkan agama, khususnya 

dikalangan remaja yang identik  dengan kebiasaan yang 

tidak baik atau kehidupan gaya bebas. Hal ini ditandai 

dengan semakin menjamurnya pola kebiasaan barat di 

Indonesia. Sikap mementingkan diri sendiri, egois, serta 

semakin pudarnya nilai-nilai sopan santun dalam diri 

manusia, dan remaja pada khususnya. 

Imam al- Ghazali mengatakan bahwa 

kepribadian manusia itu pada dasarnya dapat menerima 

segala usaha pembentukan melalui kebiasaan. Jika 

manusia membiasakan berbuat jahat, maka ia akan 

jahat. Sebaliknya, dapat menjadi buruk jika dibiasakan 

berbuat buruk. Atas hal ini, al-Ghazali menganjurkan 

agar pengetahuan akhlak diajarkan terlebih dahulu, lalu 

selanjutnya diaplikasikan dalam tindakan nyata dengan 

cara melatih jiwa kepada pekerjaan atau tingkah laku 

yang mulia tersebut. Jika seorang menghendaki agar ia 

menjadi pemurah, maka ia harus membiasakan dirinya 

melakukan pekerjaan yang bersifat pemurah, hingga 

murah hati dan murah tangan itu menjadi tabiat, habit, 

dan naturnya secara mendalam dan mandarah daging.
2
 

Akhlak diartikan sebagai ilmu tata krama, ilmu 

yang berusaha mengenal tingkahlaku manusia, 

kemudian memberi nilai kepada perbuatan baik atau 

buruk sesuai norma norma dan tata susila. Farid Ma‘ruf 

                                                 
2
 Hamzah Tualeka, Akhlak Tasawuf (Surabaya: IAIN SA Press, 

2011), 34-35. 



  

 

mendifinisikan akhlak sebagai kehendak jiwa manusia 

yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena 

kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pemikiran 

terlebih dahulu. M. Abdullah Daraz mendifinisikan 

akhlak sebagai sesuatu kekuatan dalam kehendak yang 

mantap, kekuatan berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan tindakan yang benar 

(akhlak baik) atau tindakan yang jahat (akhlak buruk).
3
 

Seorang individu menpunyai akhlak, awalnya 

adalah hasil dari bimbingan orang tuanya dalam 

lingkungan keluarga. Pengaruh yang tidak sengaja akan 

dapat diperoleh melalui pengamatan panca indra yang 

tidak disadari masuk dalam pribadi anak atau individu, 

pengaruh tersebut juga bisa dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar (masyarakat) dan lingkungan 

sekolah, oleh karena itu akhlak merupakan cermin dari 

tingkah laku individu, maka keberadaan akhlak itu 

harus dibina dan diarahkan karena akhlak sebagai 

penuntun kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan 

di akhirat. 

Masalah akhlak dalam ajaran Islam sangat 

mendapatkan perhatian yang begitu besar. Berbicara 

mengenai akhlak, akhlak terbagi menjadi dua yaitu 

akhlak baik dan akhlak buruk. Menurut ajaran Islam 

penentuan baik dan buruk harus didasarkan pada 

petunjuk Al-Qur‘an dan Sunnah. Jika di perhatikan Al-

Qur‘an maupun Sunnah dapat dijumpai berbagai istilah 

                                                 
3
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya 

Dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), 67-68. 



  

 

yang mengacu kepada baik, dan ada pula istilah yang 

mengacu kepada yang buruk.
4
  Jadi  dalam konsep 

akhlak, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji 

atau tercela, semata-mata karena Syara‘ (Al-Qur‘an dan 

Sunnah) menilainya demikian. 

Jika berbicara mengenai akhlak, pelaku terdekat 

dengan ini adalah  remaja, meskipun akhlak menempel 

pada semua manusia baik itu anak-anak,  remaja 

maupun dewasa akan tetapi yang banyak 

diperbincangkan dalam hal ini adalah remaja. Ada hal 

yang penting sekali untuk diperhatikan siapa saja yang 

berhubungan dengan anak remaja dan jangan lupa masa 

remaja adalah masa yang sangat sensitif.
5
  

Remaja adalah tingkat perkembangan anak yang 

telah mencapai jenjang menjelang dewasa, pada jenjang 

ini kebutuhan remaja  sudah cukup kompleks, 

cakrawala dan interaksi sosial telah cukup luas. Dalam 

penyesuaian diri terhadap lingkungan, remaja telah 

mulai memperlihatkan dan mengenal berbagai norma 

pergaulan, yang berbeda dengan norma yang berlaku di 

dalam keluarganya. Remaja menghadapi berbagai 

lingkungan, bukan saja bergaul dengan berbagai 

kelompok umur. 

Dalam psikologi islam  masa remaja disebut  

amrad yaitu fase persiapan bagi manusia untuk 

melakukan peran sebagai khalifah Allah di bumi adanya 

                                                 
4
 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf ( Jakarta: Rajawali Pers, 2011) 

119-120. 
5
 Muhammad Syarif ash-Shawwaf, ABG Islami kiat-kiat efektif 

mendidik anak dan remaja (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), 228. 



  

 

kesadaran akan tanggungjawab terhadap sesama 

makhluk meneguhkan pengabdiannya kepada Allah 

melalui aktivitas amar ma‘ruf nahi munkar. 
6
 

Salah satu faktor yang menggangu 

perkembangan anak remaja adalah tidak 

dimanfaatkannya waktu luang secara tepat. Jadi masa 

remaja merupakan masa yang susah dikendalikan dan 

diatur oleh siapapun termasuk orang tua, sehingga harus 

ada suatu wadah untuk mengisi waktu luang remaja 

dengan kebiasaan yang baik. Karena remaja adalah 

orang yang kelebihan energi, bila tidak disalurkan 

dengan tepat, itu akan sangat berbahaya.
7
 

Kenakalan remaja merupakan persoalan yang 

banyak mendapat sorotan mulai dari penegak hukum, 

pendidik dan para orang tua sendiri. Kenakalan remaja 

dapat berupa penyalahgunaan narkotika, keterlibatan 

dalam kejahatan, perilaku seksual yang menyimpang, 

tawuran antar kelompok remaja, pelanggaran norma-

norma sosial berwujud kebut-kebutan di jalan raya, 

pemerasan, dan lain sebagainya.  

Faktor-faktor luar yang mempengaruhi biasanya 

berasal dari keluarga, lingkungan, sekolah, masyarakat 

maupun pengaruh luar yang sepintas lalu kelihatan 

tidak berkaitan dengannya.
8
 Sehingga dalam hal ini 

                                                 
6
 Wiji Hidayati, Sri Purnami, Psikologi Perkembangan 

(Yogyakarta: Teras, 2008), 142. 
7
 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012), 183. 
8
 Zakiyah Daradjat, Remaja Harapan dan Tantangan (Jakartya: 

CV. Ruhama,1995), 49. 



  

 

perlu adanya wadah masyarakat yang membantu orang 

tua dan sekolah dalam membina kepribadian akhlak 

remaja. 

Organisasi Remaja Masjid Ar-Rahmah 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar 

adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh 

pengurus takmir masjid Ar-Rahmah yanga ada di Desa 

Ngabar untuk membantu berperan terhadap perubahan 

moral remaja di Masyarakat Ngabar Tengah dengan 

membiasakan diri selalu dekat dengan Allah SWT. 

bahkan salah satu tokoh masyarakat ada yang 

mengatakan bahwa dengan adanya Organisasi Remaja 

Masjid Ar-Rahmah Perkumpulan Masyarakat Ngabar 

Tengahs Desa Ngabar ini sangat membantu mengawasi 

dan memberikan kebiasaan yang baik, sehingga dapat 

ikut serta menurunkan tingkat kenakalan remaja di 

wilayah tersebut. Walaupun secara geografis Desa 

Ngabar terdapat pondok pesantren yang besar, namun 

remaja diwilayah tersebut yang nyantri tidak semuanya 

berasrama di pondok atau disebut juga santri laju, sertas 

ada banyak juga remaja yang bersekolah disekolah 

umum. Ketika diselang-selang waktu mereka sekolah 

atau dirumah, tidak menuntut kemungkinan bahkan 

terjadi kenakalan remaja, seperti  mengisi waktu 

luangnya dengan hanya bermain motor, kebut-kebutan 

di jalan, nongkrong di pinggir jalan, bahkan lebih 

parahnya sudah ada yang berani meminum minuman 

keras. 

Karena fenomena di atas Organisasi Remaja 

Masjid Ar-Rahmah Perkumpulan Masyarakat Ngabar 



  

 

Tengah Desa Ngabar memiliki inisiatif untuk 

melakukan upaya-upaya pembinaan dan pembiasaan 

akhlak dengan mengadakan kegiatan yang bersifat 

positif yang di dalamnya akan melibatkan remaja-

remaja tersebut, dan kegiatan tersebut di laksanakan 

berpusat di masjid setiap hari pada waktu menjelang 

maghrib sampai isya‘ dan  pada waktu luang mereka di 

luar jam sekolah karena mereka yang rata-rata masih 

duduk di bangku SLTP dan SLTA, sehingga waktu 

mereka akan terisi oleh hal-hal dan kebiasaan yang 

positif dan mereka tidak akan memiliki waktu luang 

untuk melakukan hal-hal yang negatif.
9
 Dalam upaya 

membimbing akhlak remaja, para pengurus Organisasi 

Remaja Masjid Ar-Rahmah kumpulan Masyarakat 

Ngabar Tengah Desa Ngabar selalu berkoordinasi 

dengan takmir masjid,  juga pemuda dan pengurus 

perkumpulan masyarakat ngabar tengah serta intansi 

pemerintahan desa ngabar, dengan tujuan untuk 

mempermudah mereka dalam upaya pembinaan akhlak 

terhadap remaja dan saling mensukseskan masing-

masing progam kerja. 

Berdasarkan latar belakang penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian tentang ―Pembinaan 

Akhlak Al-Karimah Melalui Kegiatan Remaja Masjid 

Ar-Rahmah Di Kumpulan Masysarakat Ngabar Tengah 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo‖. 

                                                 
9
 hasil wawancara dengan Muh. Zunas Syafi‘i selaku ketua Ikatan 

Remaja Masjid Ar-Rahmah Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pada tanggal 27 

November 2018. 



  

 

Letak Masjid tersebut yang stategis yaitu berada di 

tengah- tengah dekat dengan balai desa dan juga dekat 

dengan pondok pesantren Wali Songo Ngabar. Selain 

itu masyarakat sekitar yang majemuk dalam pandangan 

pendidikan dan juga banyaknya orang-orang sukses 

yang mempunyai latar belakang dahulu sebagai remaja 

masjid. 

Ini perlu diungkap agar dapat diketahui secara 

rinci mengenai sejauh mana pembinaan akhlak melalui 

kegiatan kegiatan yang diadakan bagi remaja masjid 

Ar-Rahmah di Kumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Desa Ngabar, sehingga dapat dimanfaatkan serta 

dijadikan contoh bagi daerah lain yang memerlukan. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya cangkupan pembahasan, 

maka peneliti memberikan batas masalah pada peran 

organisasi remaja masjid ar-Rahmah dalam membina 

akhlak al-Karimah remaja di kumpulan masyarakat 

Ngabar Tengah desa Ngabar. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pembinaan akhlak al-Karimah melalui 

organisassi remaja masjid ar-Rahmah di Kumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo? 



  

 

2. Apa kendala-kendala dalam pembinaan akhlak al-

Karimah melalui organisassi remaja masjid ar-

Rahmah di Kumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo? 

3. Bagaimana usaha-usaha dalam menangani kendala-

kendala pembinaan akhlak al-Karimah melalui 

organisasi remaja masjid ar-Rahmah di Kumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan pembinaan 

akhlak al-Karimah melalui kegiatan remaja masjid 

ar-Rahmah di Kumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan kendala-

kendala pembinaan akhlak al-Karimah melalui 

kegiatan remaja masjid ar-Rahmah di Kumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo? 

3. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan usaha-

usaha daam menangani kendala-kendala pembinaan 

akhlak al-Karimah melalui kegiatan remaja masjid 

ar-Rahmah di Kumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo? 

 



  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan untuk pengembangan 

khazanah keilmuan khususnya dalam pendidikan 

Agama Islam yang dapat diterapkan ditengah-tengah 

masyarakat serta sebagai dasar pijakan bagi peneliti-

peneliti lain terhadap pengembangan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk Pemerintah Desa, memberikan sumbangan 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusunya 

tentang pembinaan akhlak al-Karimah melalui 

kegiatan remaja masjid Ar-Rahmah di Kumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

b. Untuk Masjid, diharapkan dapat membantu para 

pengelola lembaga dakwah, khususnya aktifis 

masjid dalam mengoptimalkan peran dan fungsi 

kegiatan remaja masjid. 

c. Untuk Masyarakat, menambah wawasan dan 

khazanah pendidikan islam pada masyarakat 

tentang manfaat dan peranan ikatan pemuda 

masjid dalam pembinaan akhlak remaja. 

d. Bagi Peneliti, Penelitian ini selain secara formal 

sebagai salah satu syarat menempuh sarjana strata 

satu (S1), juga untuk untuk menambah dan 



  

 

mengembangkan wawasan pengetahuan dan 

intelektual yang telah diperoleh selama ini.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, 

maka pembahasan dalam laporan penelitian ini 

dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing 

bab terdiri dari sub-sub bab yang saling berkaitan. 

Sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I berisi pendahuluan, pada bab ini diberikan 

penjelasan secara umum dan gambaran tentang isi 

skripsi ini. Sedang penyusunannya terdiri dari: latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kajian teori sebagai pedoman umum yang 

digunakan untuk landasan dalam melakukan penelitian 

Yaitu pembinaan akhlak al-Karimah remaja, telaah 

hasil penelitian terdahulu. 

Bab III merupakan metode penelitian yang 

terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data,teknik analisis data. 

Bab IV merupakan pemaparan hasil penelitian 

yang terdiri dari latar belakang obyek penelitian yang 

meliputi: Letak geografis, sejarah‖ masjid, tujuan 

takmir masjid atau kegiatan remaja masjid, sarana 

prasarana, data pembinaan akhlak al-Karimah melalui 

kegiatan remaja masjid ar-Rahmah di Perkumpulan 



  

 

Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo, upaya pembinaan akhlak 

al-Karimah melalui kegiatan remaja masjid Ar-Rahmah 

di perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, 

kendala dan solusi dalam pembinaan akhlak al-Karimah 

melalui kegiatan  remaja masjid Ar-Rahmah di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Bab V merupakan hasil analisis masalah yang 

meliputi analisis tentang: pembinaan akhlak al-Karimah  

melalui kegiatan remaja masjid ar-Rahmah di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, upaya 

pembinaan akhlak al-Karimah melalui kegiatan remaja 

masjid ar-Rahmah di perkumpulan Masyarakat Ngabar 

Tengah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo, kendala dan solusi dalam pembinaan akhlak 

al-Karimah melalui kegiatan remaja masjid ar-Rahmah 

di Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, 

Bab VI merupakan titik akhir dari pembahasan 

yang berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL  

PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembinaan Akhlak 

a. Pengertian Akhlak Dan Macam-Macam 

Akhlak 

Perkataan akhlak dalam bahasa 

Indonesia berasal dari bahasa Arab akhlaq, 

bentuk jamak kata khuluq atau al-khulq, yang 

secara etimologis (bersangkutan dengan 

cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul 

kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk 

dan makna) antara lain berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabi‘at. Dalam 

kepustakaan, akhlak diartikan juga sikap yang 

melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) 

mungkin baik, mungkin buruk, seperti telah 

disebut di atas.
1
 Akhlak merupakan perbuatan 

yang berpangkal pada hati atau kesadaran 

jiwanya tanpa memerlukan pertimbangan dan 

tanpa ada unsur pemaksaan, kemudian 

diwujudkan dalam perbuatan yang berulang-

                                                 
1
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006) 346. 



  

 

ulang sehingga menjadi adat yang akhirnya 

menjadi sifat.
2
 

Suatu perbuatan baru dapat disebut 

pencerminan akhlak, jika memenuhi beberapa 

syarat. Syarat itu antara lain adalah 1) 

dilakukan berulang- ulang. Jika dilakukan 

sekali saja, atau jarang- jarang, tidak dapat 

dikatakan akhlak. Jika seseorang tiba-tiba, 

misahaya, memberi uang (derma) kepada 

orang lain karena alasan tertentu, orang itu 

tidak dapat dikatakan berakhlak dermawan. 2) 

timbul dengan sendirinya, tanpa dipikir-pikir 

atau ditimbang berulang-ulang karena 

perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya. 

Jika suatu perbuatan dilakukan setelah dipikir-

pikir dan ditimbang-timbang, apalagi karena 

terpaksa, perbuatan itu bukanlah pencerminan 

akhlak.
3
 

Imam al-Hasan al-Bashri 

mendefinisikan  akhlak terpuji dengan definisi 

yang singkat namun padat, ―Akhlak Terpuji 

adalah, wajah berseri-seri, penuh kemurahan 

hati, dan menahan diri dari menyakiti orang 

lain.‖ Imam Abu Hamadi al-Ghazali 

sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata 

mengatakan bahwa akhlak adalah: ―sifat yang 

tertanam (terpatri) dalam jiwa yang darinya 

                                                 
2
 Heny Narendrany Hidayati, Pengukuran akhlakul Karimah 

Mahasiswa (Jakarta: UIN Press dan LPJM, 2009) 7. 
3
 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam.,348. 



  

 

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 

gampang dan mudah tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan (perenungan) 

terlebih dahulu‖.
4
 

Bukanlah hal yang berlebihan bila 

dikatakan bahwa semua kebajikan bersumber 

dari akhlak yang mulia, karena orang yang 

mempunyai akhlak mulia akan selalu berusaha 

dan bergegas melakukan perbuatan-perbuatan 

baik yang bermanfaat, dan dalam waktu 

bersamaan meninggalkan perbuatan-perbuatan 

tercela yang merugikan. Dengan cara seperti 

ini maka orang beriman tersebut akan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan 

memperoleh kemenangan di akhirat.
5
 

Akhlak dikatakan tingkah laku atau hal 

ihwal yang melekat pada seseorang karena 

telah dilakukan berulanlg-ulang atau terus 

menerus. Seseorang yang membiasakan 

kejujuran dinamakan orang yang jujur, dan 

kejujuran itulah yang menjadi akhlaknya.
6
 

Muslim Nurdin yang mengatakan 

bahwa akhlak adalah seperangkat nilai yang 

dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik 

                                                 
4
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 5. 
5
 Abdul Mun‘im Al- Hasyimi, Akhlak Rasul Menurut Bukhari & 

Muslim (Jakarta: Gema Insani, 2009), 261. 
6
 Ahmad Muhammad Al-hufiy, Keteladanan Akhlak Nabi 

Muhammad SAW (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14. 



  

 

buruknya suatu perbuatan atau suatu sitem 

nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan 

manusia. Soegarda Poerbakawatja juga 

mengatakan bahwa akhlak ialah budi pekerti, 

watak, kesusilaan, dan kelakuan baik yang 

merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar 

terhadap khaliknya dan terhadap sesame 

manusia.
7
 

Dengan demikian akhlak Al-Karimah 

adalah kebiasaan menghasilkan suatu 

perbuatan yang baik, yaitu akhlak yang 

menjadi suri tauladan diantaranya mempunyai 

rasa malu, mulia hati, pemberani, pemaaf, 

penyabar, dan segala akhlak yang mulia. 

Akhlak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu 

akhlak terpuji (mahmudah) dan akhlak tercela 

(mazmumah). 

1) Akhlak Terpuji (Akhlak Al-Mahmudah) 

Akhlak Terpuji (Akhlakul 

Mahmudah) mempakan salah satu tanda 

kesempurnaan iman. Tanda tersebut 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

dalam bentuk perbuatan yang sesuai 

dengan al-Qur‘an dan Hadist. Menurut Al-

Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji 

artinya ―menghilangkan semua adat 

kebiasaan yang tercela yang sudah 

                                                 
7
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya 

dalam Lembaga Pendidikan..., 68-69. 



  

 

digariskan dalam agama Islam serta 

menjahui diri dari perbuatan tercela 

tersebut, kemudian membiasakan adat 

kebiasaan baik, melakukannya, dan 

mencintainya.
8
 

2) Akhlak Tercela (Akhlak Al-Mazmumah) 

Akhlak Tercela (Mazmumah) yang 

harus ditinggalkan. Akhlak ini yang 

bertentangan dari mahmudah, mazmumah 

ialah tingkah laku tercela yang dapat 

merusak keimanan dan menjatuhkan 

martabatnya dan akan menyebabkan si 

pelakunya mendapat kemurkaan dari Allah 

SWT dan dijauhkan dari kasih sayang 

Allah SWT. Menurut Imam Ghazali, 

akhlak yang tercela ini dikenal dengan 

sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah 

laku manusia yang dapat membawanya 

kepada kebinasaan dan kehancuran diri, 

yang tentu saja bertentangan dengan 

fitrahnya untuk selalu mengarah kepada 

kebaikan.
9
 

b. Keutamaan Akhlak 

Yang dimaksud akhlak dalam hal ini 

adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik 

(akhlak Al-Karimah), memiliki banyak 

keutamaan, karena tidak akan keluar dari 

                                                 
8
 Nasrul HS, Akhlak Tasawuf  (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 

2015), 37-38. 
9
 Ibid., 42. 



  

 

seseorang yang memiliki akhlak mulia itu 

kecuali sikap dan perilaku yang baik, terpuji 

dan banyak membawa manfaat. 

Persoalan apapun dalam kehidupan 

di masyarakat, baik persoalan pribadi, 

keluarga, tetangga, masyarakat dan Negara, 

jika diselesaikan dengan sikap dan perbuatan 

yang terpuji, maka persoalan tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik.
10

 

c. Pembagian Akhlak 

Pembagian Akhlak menurut Islam 

1) Akhlak terhadap Khalik 

a) Tidak menyekutukan Allah SWT, 

b) Bertakwa kepada Allah SWT; 

c) Mencintai Allah SWT; 

d) Ridha atas keputusan Allah SWT; 

e) Bersyukur Atas nikmat Allah SWT; 

f) Berdo‘a dan beribadah hanya kepada 

Allah SWT; 

g) Senantiasa mencari keridhaan Allah 

SWT. 

2) Akhlak terhadap manusia 

a) Akhlak terhadap diri sendiri 

Potensi manusia yang terdiri dari 

akal, jiwa, roh, dapat mewujudkan 

akhlak terpuji. Di antaranya adalah 

akhlak terhadap orang tua. 
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 Imam Syafe‘i, Pendidikan Agama Islam Berbasis Karakter di 

Perguruan Tinggi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 140. 



  

 

b) Akhlak terhadap orang lain 

1) Tidak masuk ke rumah orang lain 

tanpa izin 

2) Jika bertemu mengucapkan 

salam, 

3) Berkata jujur dan benar, 

4) Jangan memanggil dengan 

sebutan yang buruk,  

5) Pemaaf atas kesalahan orang lain. 

c) Akhlak terhadap lingkungan 

Akhlak terhadap lingkungan ini 

mencakup akhlak terhadap tumbuhan, 

hewan dan benda-benda tidak 

bemzyawa, dimana manusia tidak 

boleh membuat kerusakan terhadap 

lingkungan tersebut.
11

 

d. Pembentukan Akhlak 

Islam memberi perhatian yang sangat 

besar terhadap pembinaan akhlak, termasuk 

juga tentang cara-caranya. Hubungan antara 

rukun iman dan rukun Islam terhadap 

pembinaan akhlak yang ditempuh Islam 

menggunakan cara atau sistem yang 

terintegritas, yaitu dengan menggunakan 

berbagai sarana peribadatan dan lainnya yang 

secara simultan diarahkan pada pembinaan dan 

pembentukan akhlak. 
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 Nina Aminah, Studi Agama Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2014), 92-95. 



  

 

Menurut Sockrates, salah satu metode 

membentuk akhlak khususnya dalam kaitannya 

dengan mengobati penyakit akhlak adalah 

memberikan hukuman (siksaan). Dari konsep 

ini, maka selanjutnya dapat dilengkapi bahwa 

metode pendidikan atau pembentukan akhlak 

yang efektif, selain memberikan dengan 

cahaya ilmu pengetahuan bisa dilakukan 

dengan menyediakan dan menerapkan 

hukuman dan ganjaran secara konsisten. 

Humaidi Tatapangarsa memberikan 

tips tentang metode membentuk akhlak yang 

menurutnya dapat ditempuh baik dengan cara 

langsung maupun tidak langsung. Cara 

langsung adalah dengan memberikan ilmu 

akhlak, yaitu menjelaskan ajaran baik dan 

buruk (mahmudah dan mazmumah) 

berdasarkan Al-Qur‘an dan As-Sunnah. 

Sedangkan cara lain bisa ditempuh dengan cara 

1) memberikzm cerita (metode kisah) tentang 

hal yang bermuatan moral dan 2) pembiasaan, 

pelatihan-pelatihan, termasuk dalam bentuk 

latihan peribadatan.
12

 

e. Manfaat Pembentukan Akhlak 

1) Meningkatkan Derajat Manusia  

Tujuan ilmu pengetahuan ialah 

meningkatkan kemajuan manusi dibidang 

rohaniah atau bidang mental spiritual. 
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 Hamzah Tualeka, Akhlak Tasawuf., 136-140. 



  

 

Dengan demikian, tentulah orang-orang 

yang mempunyai pengetahuan dalam ilmu 

akhlak lebih utama daripada orang yang 

tidak tahu ilmu akhlak, Pengetahuan ilmu 

akhlak dapat mengantarkan seseorang 

kepada jenjang kemuliaan akhlak, karena 

dengan ilmu itu dia akan menyadari mana 

perbuatan yang baik yang mengantarkan 

kepada kebahagiaan dan mana pula 

perbuatan yang jahat yang bakal 

menjerumuskan kepada kesesatan dan 

kecelakaan. 

2) Menuntun kepada Kebaikan 

Ilmu akhlak bukan sekedar 

memberitahukan mana yang baik dan 

mana yang buruk, melainkan juga 

mempengaruhi dan mendorong kita 

supaya membentuk hidup yang suci 

dengan memproduksi kebaikan dan 

kebajikan yang mendatangkan manfaat 

bagi manusia. Demikianlah ilmu akhlak 

memberikan saran/petunjuk kepada yang 

mau menerimanya tentang jalan- jalan 

membentuk pribadi mulia yang dihiasi 

oleh akhlak al-karimah. 

3) Manifestasi Kesempurnaan Iman 

Iman yang sempurna akan 

melahirkan kesempurnaan akhlak. Dengan 

perkataan lain keindahan akhlak adalah 

manifestasi dari kesempurnan iman.  



  

 

4) Keutamaan di Hari Kiamat 

Disebutkan dalam berbagai hadis 

bahwa Rasulullahi SAW. Menerangkan 

orang-orang yang akan berakhlak luhur, 

akan menempati kedudukan yang mulia di 

hari kiamat.  

 

5) Kebutuhan Pokok dalam Keluarga  

Sebagaimana halnya makanan, 

minuman, pakaian, dan perumahan 

merupakan kebutuhan material yang 

primer dalam hidup, sedangkan kebutuhan 

sekunder bisa yaitu mencakup akhlak, 

akhlak bisa dibentuk dari keluarga
13

 

Oleh karena itu, manfaat pembentukan 

akhlak adalah untuk membentuk manusia yang 

bemoral baik, keras kemauan, sopan dalam 

berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah 

laku perangai, bersifat bijaksana, sempurna, 

sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. 

Dengan kata lain pendidikan akhlak bertujuan 

untuk melahirkan manusia yang memiliki 

keutamaan (al fadhilah). Berdasarkan tujuan 

ini, maka setiap saat, keadaan, pelajaran, 

aktivitas, merupakan sarana pendidikan akhlak. 

Dan setiap pendidik harus memelihara akhlak 
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 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam 

(Ponorogo: STAIN Po Press, 2009) 188-192. 



  

 

dan memperhatikan akhlak di atas segala-

galanya.
14

 

2. Remaja 

a. Pengertian Remaja 

Remaja merupakan tahap umur yang 

datang setelah masa kanak-kanak berakhir, 

ditandai oleh pertumbuhan fisik cepat. 

Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh 

remaja, luar dan dalam itu, membawa akibat 

yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, 

kesehatan, serta kepribadian remaja. Rentang 

waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 

tiga, yaitu 12-15 tahun = masa remaja awal, 

15–18 = tahun masa remaja pertengahan, dan 

18-21 tahun = masa remaja akhir.
15

 Remaja 

adalah suatu tingkat umur, dimana anak-anak 

tidak lagi anak, akan tetapi belum dapat 

dipandang dewasa. Pada umur ini terjadi 

berbagai perubahan-perubahan cepat pada 

jasmani, emosi, sosial, akhlak dan 

kecerdasan.
16

 

Dari penjelasan di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah 

individu yang sedang berada pada masa 

peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa dan ditandai dengan perkembangan 
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia), 115. 
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 Sri Rumini dan Siti Sundari, Perkembangan Anak dan Remaja 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 53-54. 
16
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yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan 

sosial. Dalam sudut pandang psikologis dan 

pendidikan, remaja diartikan sebagai tahap 

umur yang datang setelah masa kanak-kanak 

berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang 

cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada 

tubuh remaja, luar dan dalam, itu akan 

membawa akibat yang tidak sedikit terhadap 

sikap, perilaku, kesehatan, mental, emosi serta 

kepribadian remaja. Dalam Islam istilah remaja 

tidak ada, namun seseorang dianggap remaja 

apabila telah akil baliq dan bisa bertanggung 

jawab atas setiap perbuatannya dan tingkah 

laku dalam kehidupanya, sebagaimana dalam 

Al-Qur‘an pada surat An-Nur ayat 59 

disebutkan: 

تَعْي ْنذيِبنُهو  كَعمَع   َعطْنٰفلُه ميِب كُهمُه  ْلْنُهلُهمَع فْيَعلْنيَعسْن وَعإيِبذَع  بْيَعلَعغَع  ِلْن
ُه  الَّ ُه اَعكُهمْن  تَعْي ْنذَعنَع  اَّذيِب  َع ميِب   ْيَعبْنليِبهيِبمْن  كَعٰذايِبكَع  ْيُهبْيَعِّيِّ  سْن

   وَع الَّ ُه  َعليِبيمٌم  َعكيِبيمٌم ۦ َع ٰ تيِب يِب 
Artinya: Dan apabila anak-anakmu telah 

sampai umur balig, Maka hendaklah 

mereka meminta izin, seperti orang-

orang yang sebelum mereka 

meminta izin. Demikianlah Allah 

menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan 



  

 

Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.
17

 

 

Remaja merupakan generasi penerus 

bangsa yang harus dikembangkan dari 

berbagai aspek. Pengembangan generasi muda 

diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus 

perjuangan bangsa dan pembangunan nasional 

dengan memberikan bekal keterampilan, 

kepemimpinan, kesegaran jasmani dan kreasi, 

patriotisme, idealisme, kepribadian dan budi 

pekerti yang luhur.
18

 

Mengingat pentingnya peran dan 

kedudukan remaja, sudah semestinya remaja 

mendapat perhatian khusus dalam pendidikan 

dan keikutsertaannya dalam masyarakat karena 

mereka mempunyai kewajiban yang harus 

didukung hak-haknya untuk mempersiapkan 

diri sebagai generasi penerus bangsa. 

b. Perilaku Menyimpang Remaja 

Faktor penyebab perilaku menyimpang 

pada remaja dipengarui oleh beberapa hal 

diantaranya 

1) Faktor lingkungan 

a) Malnutrisi (kekurangan gizi) 

b) Kemiskinan di kota-kota besar 
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c) Gangguan lingkungan 

d) Migrasi 

e) Faktor sekolah 

f) Keluarga yang bercerai 

g) Gangguan dalam pengasuhan oleh 

keluarga (kematian orang tua, 

hubungan antar keluarga tidak 

harmonis, kesulitan keuangan dalam 

keluarga dan lain-lain). 

2) Faktor pribadi 

a) Faktor bakat yang mempengarui 

temperamen (menjadi pemarah, 

hiperaktif dan Iain-lain) 

b) Cacat tubuh 

c) Ketidak mampuan untuk 

menyesuaikan diri.
19

 

Dapat dipahami bahwa banyak faktor yang 

mempengami kenakalan remaja, faktor lingkungan 

dan tingkal emosi remaja yang menjadi faktor 

utama pemicu terjadinya perilaku mcnyimpang 

pada remaja. 

 

3. Kegiatan Remaja Masjid 

a. Pengertian Remaja Masjid 

Remaja masjid merupakan 

perkumpulan atau perhimpunan atau ikatan 

para Remaja masjid disetiap masjid atau 

mushalla yang mempunyai suatu aktifitas yang 
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bertujuan untuk menumbuhkan akhlak yang 

baik dan menjadi sumber inspirasi bagi para 

pemuda dan pemudi.
20

remaja masjid 

merupakan organisasi dakwah Islam anak 

organisasi (underbouw) takmir masjid, yang 

mengambil spesialisasi pembinaan remaja 

muslim melalui masjid. 

Upaya untuk melaksanakan organisasi 

dakwahnya hendaknya diselenggarakan 

dengan terencana, terarah, terus menerus dan 

bijaksana. Karena hal itu perlu dilakukan 

secara kolektif dan terorganisir serta 

profesional. Sebagaimana Allah berfirman 

dalam Al Qur‘an Surat Ali ‗Imran Ayat 104 : 

وَعاْنتَعكُه ْن ميِب ْنكُهمْن أُهمَّةٌم  َعدْن ُهونَع إيِبَلَع  ْلْنَعْيْنيِب 
وَع َعأْنمُه ُهونَع بيِب اْنمَععْن ُهوفيِب وَع ْيَع ْيْنهَعوْننَع  َع يِب  اْنمُه ْنكَع يِب 

ليِب ُهونَع   وَعأُهواَٰع يِبكَع  ُهمُه  اْنمُهفْن
Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu 

segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada 

yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang 

orang yang beruntung” (QS. Al-

Imran: 104)
21
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Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

Remaja masjid adalah pekumpulan para remaja 

dalam suatu organisasi yang diadakan masjid 

dan mempunyai tujuan untuk menumbuhkan 

akhlak yang baik, budi pekerti luhur dan 

menjadi teladan bagi remaja lainya.  

b. Peran Dan Fungsi Remaja Masjid 

Peran dan fungsi Remaja Masjid 

sebagai pusat pembinaan umat Islam 

mengandung pengertian bahwa pembinaan 

harus dilakukan secara berkelanjutan dan 

meliputi bidang material dan spritua, sehingga 

menjadi profil umat islam yang lengkap. 

Sesuai dengan pertumbuhan jiwa dan fisik para 

Remaja Masjid, pembinaan ini semestinya 

dapat membimbing dan memperkembangkan 

fisik mereka. Pembinaan Remaja masjid dapat 

dilakukan dengan jalan: 

1) Melakukan bimbingan agama dan moral 

secara rasional. 

2) Melakukan bimbingan berdiskusi dan 

bermusyawarah. 

3) Menyediakan buku bacaan tentang agama, 

moral dan ilmu pengetahuan 

4) Memberikan kesempatan untuk berperan 

dan bertanggung jawab. 

5) Memberikan perlindungan terhadap 

pengaruh negatif dari lingkungan 



  

 

6) Membimbing dan mengawasi pergaulan 

muda mudi. 

7) Menyalurkan hobi yang sehat dan 

bermanfaat. 

8) Memberikan kesempatan berolahraga yang 

bennanfaat dalam berbagai cabang. 

9) Memberikan kesempatan berpiknik.
22

 

Pembinaan Remaja masjid ini bertujuan 

untuk membentuk pribadi muslim yang takwa 

dan senatiasa berbakti dan bermanfaat bagi 

bangsa, negara, dan umat. Jadi pembinaan 

Remaja masjid tersebut dilakukan dengan 

berbagai macam cara. Tidak hanya dilakukan 

hanya dengan berkumpulnya para remaja, 

mendengarkan ceramah dari Ustadh saja. 

Tetapi pembinaan terhadap Remaja masjid bisa 

dilakukan diluar lingkungan masjid dengan 

berbagai aktifitas yang membawa dampak 

positif untuk menghasilkan generasi yang 

berguna bagi bangsa, negara dan agama.
23

 

Pelaksanaan mengandung arti bahwa 

orang (panitia, organisasi, dsb) yang 

mengerjakan atau melaksanakan (rancangan 

dsb). Jadi pelaksanaan itu dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan yang telah 

direncanakan kemudian diselenggarakan oleh 

sekelompok orang dalam suatu organisasi demi 
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mencapai tujuan tertentu.
24

 Dalam hal ini 

kegiatan remaja masjid adalah : 

1) Kegiatan Memakmurkan Masjid 

Masjid tidak boleh dibiarkan sepi 

dari jamaah dan kegiatan kemasjidan. 

Masjid harus diusahakan agar dapat 

memancarkan syiar Islam dan hidayah 

bagi jamaahnya. Pengurus perlu 

menjadikan masjid agar memiliki daya 

tarik, agar para remaja dan generasi muda 

Islam mau datang ke masjid dan mengikuti 

kegiatan-kegiatanya. Dengan aktifitas 

Remaja Masjid, masjidpun akan menjadi 

makmur.
25

 Remaja Masjid harus 

menyadari bahwa mereka adalah generasi 

yang layak untuk memakmurkan masjid 

bersama jamaah muslimin lainya. Sebagai 

pemakmur masjid Remaja masjid harus 

memiliki keterpautan jiwa dan raga yang 

sangat mendalam dengan masjid. 

Kedekatan yang penuh kerinduan untuk 

beribadah didalamnya, insya Allah akan 

memasukan mereka kedalam golongan 

orang-orang yang dilindungi Allah.
26
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2) Kegiatan Pembinaan remaja masjid 

Remaja muslim di sekitar masjid 

merupakan sumber daya manusia yang 

sangat mendukung bagi kegiatan 

organisasi, sekaligus juga merupakan 

objek dakwah yang paling utama. Tujuan 

dari pembinaan Remaja masjid adalah 

membentuk remaja muslim yang 

bertakwa. Selain untuk membentuk remaja 

yang bertakwa pembinaan remaja muslim 

juga bertujuan agar remaja muslim 

mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi 

untuk bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Peranan pemuda dalam 

meneruskan perjuangan bangsa sangat 

diharapkan, kerana di tangan pemuda lah 

terletak kemajuan dan kemunduran suatu 

bangsa. 

3) Kegiatan Kaderisasi Umat 

Kader adalah sekelompok orang 

yang terorganisir secara terus menerus dan 

menjadi tulang punggung bagi kesatuan 

yang lebih besar. Kader Remaja Masjid 

adalah anggota yang terlibat sangat aktif 

dalam kegiatan, memahami dan mengenal 

aturan main organisasi, punya rasa 

memiliki yang tinggi, matang dalam 

pembinaan, memiliki kemampuan pribadi 

yang berkualitas serta siap untuk 



  

 

memegang meneruskan estafet 

kepemimpinan organisasi. 

4) Kegiataan Dakwah dan Sosial 

Remaja Masjid Adalah Organisasi 

dakwah Islam yang mengambil spesialis 

dalam pembinaan remaja muslim melalui 

masjid. Organisasi ini berpartisipasi secara 

aktif dalam mendakwahkan islam secara 

luas, disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi yang melingkupinya. Meskipun 

diselenggarakan oleh remaja, remaja 

masjid tidak hanya beraktifitas dibidang 

keremajaan saja, tetapi juga melaksanakan 

aktifitas yang menyentuh masyarakat luas. 

Adapun jenis aktifitas sosial yang 

dilakukan oleh remaja masjid seperti  bakti 

sosial, kebersihan lingkungan, membantu 

korban bencana alam, kunjungan 

kepesantren san sebagainya. 

c. Eksistensi Remaja Masjid 

Keberadaan remaja masjid memiliki 

peranan yaitu untuk mendukung progam dan 

kegiatan induknya. Remaja muslim disekitar 

masjid adalah sumber daya yang sangat 

potensial. Keberradaan keterlibatan mereka 

dalam sebuah organisasi dapat dibedakan 

sebagai kader, aktifis, partisipan, dan 

simpatisan. 

1) Kader remaja masjid adalah anggota yang 

terlibat sangat aktif dalam kegiatan-



  

 

kegiatan, mengenal dan memahami 

konstitusi atau aturan main organisasi, 

punya rasa memiliki yang tinggi, matang 

dalam pembinaan, memiliki kemampuan 

pribadi yang berkualitas serta siap 

memegang dan meneruskan estafet 

kepemimpinan organisasi. 

2) Aktifis remaja masjid adalah adalah 

anggota yang sangat aktif dalam setiap 

kegiatan yang di selenggarakan organisasi. 

Aktifis bias anggota atau pengurus yang 

aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilakasanakan pengurus. 

3) Partisipan remaja masjid adalah anggota 

yang berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan yang diselenggarakan pengurus 

tetapi tidak seaktif para aktifis. Partisipan 

bias pengurus atau anggota yang kurang 

aktif. 

4) Simpatisan remaja masjid adalah anggota 

yang bersimpati pada organisasi. Kadang 

dia mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan pengurus. Simpatisan 

adalah remaja muslim yang secara resmi 

belum menjadi remaja masjid.
27
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4. Metode Pembinaan Akhlak 

Dalam rangka menuju tercapainya manusia 

yang dicita-citakan, berakhlak al-karimah, maka 

diperlukan adanya usaha pembinaan dan dalam 

usaha pembinaan itu, harus ada suatu tujuan yang 

jelas.
28

 Dan beberapa metode itu antara lain: 

Keteladanan, Pembiasaan, Nasihat, Latihan, 

Hukuman. 

a. Keteladanan 

Pendidikan dengan keteladanan berarti 

pendidikan dengan memberi contoh, baik 

berupa tingkah laku, sifat, cara berpikir, dan 

sebagainya. Banyak para ahli yang 

berpendapat bahwa pendidikan keteladanan 

merupakan metode yang paling berhasil. Hal 

itu karena dalam belajar orang pada umumnya, 

lebih mudah menangkap yang kongkrit 

ketimbang yang abstrak. Metode yang tak 

kalah ampuhnya dalam hal pendidikan dan 

pembinaan akhlak adalah melalui keteladanan. 

Akhlak yang baik tidak dapat dibentuk hanya 

dengan pelajaran, instruksi dan larangan, sebab 

tabiat jiwa untuk menerima keutamaan itu, 

tidak cukup dengan dengan hanya seseorang 

mengatakan kerjakan ini dan jangan kerjakan 

itu.
29

 

                                                 
28

 Amin Syukur, Studi Akhlak, (Semarang Wali Songo, 2010), 181 
29

 Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam 

Islam: Jilid I, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981) 163 



  

 

Mengingat pendidik adalah seorang figur 

terbaik dalam pandangan anak, yang tindak 

tanduk dan sopan santunya, disadari atau tidak, 

akan ditiru oleh mereka. Bahkan bentuk 

perkataan, perbuatan dan tindak-tanduknya, 

akan senantiasa tertanam dalam kepribadian 

anak.
30

 

Pola pengaruh keteladanan berpindah 

kepada peniru melalui beberapa bentuk, dan 

bentuk yang paling penting adalah: 

1) Pemberian pengaruh secara spontan 

Pengaruh yang tersirat dari sebuah 

keteladanan akan menentukan sejauhmana 

seseorang memiliki sifat yang mampu 

mendorong orang lain untuk meniru 

dirinya, baik dalam keunggulan ilmu 

pengetahuan, kepemimpinan, atau 

ketulusan. Dalam kondisi yang demikian, 

pengaruh keteladanan itu terjadi secara 

spontan dan tidak disengaja. Ini berarti 

bahwa setiap orang yang ingin dijadikan 

panutan oleh orang lain harus senanatiasa 

mengontrol perilakunya dan menyadari 

bahwa dia akan diminta 

pertanggungjawaban di hadapan Allah atas 

segala tindak-tanduknya. 
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2) Pemberian pengaruh secara sengaja 

Pemberian pengaruh melalui 

keteladanan bisa juga dilakukan secara 

sengaja. Misalnya, seorang pendidik 

menyampaikan model bacaan yang diikuti 

oleh anak didik. Seorang imam 

membaguskan shalatnya untuk 

mengajarkan shalat yang sempurna. Ketika 

berjihad, seorang panglima tampil didepan 

barisan untuk mcnyebarkan ruh 

keberanian, pengorbanan, dan tampil di 

baris depan di dalam diri para tentara. 

Rasulullah SAW sebagai figur 

pembina Islami, mengisyaratkan agar 

mengarahkan anak didiknya melalui 

teladan dan contoh perbuatan secara 

langsung. Dan yang tak kalah pentingnya, 

para pembina dituntut untuk mengarahkan 

pandangan anak didik untuk meneladani 

perbuatannya. Tentu saja pembina yang 

bersangkutan harus mengacukan 

perbuatannya sesuai dengan perilaku 

Rasulullah, sehingga dia termotivasi untuk 

menyempurakan shalat, ibadah lain, dan 

perilakunya. Pembina yang demikian 

dapat dikatakan sebagai pendidik yang 

telah membuat jejak- jejak kebaikan.
31
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Oleh karena itu. pembina hendaknya 

menjaga dengan baik perbuatan maupun 

ucapan sehingga naluri anak yang suka 

meniru dan mencontoh dengan sendirinya 

akan turut mengerjakan apa yang 

disarankan olehnya. 

b. Pembiasaan  

Pembentukan kebiasaan ini menurut 

Wetherington melalui dua cara. Pertama, 

dengan cara pengulangan dan kedua, disengaja 

dan direncanakan. Jika melalui pendidikan 

keluarga pembentukan jiwa keagamaan dapat 

dilakukan dengan menggunakan cara yang 

pertama, maka melalui kelembagaan 

pendidikan cara yang kedua tampaknya akan 

lebih efektif. Dengan demikian, pengaruh 

pembentukan jiwa keagamaan pada anak di 

kelembagaan pendidikan. barangkali banyak 

tergantung dari bagaimana perencanaan 

pendidikan agama yang diberikan di sekolah 

(lembaga pendidikan).
32

 

Tujuan utama dari pembiasaan ialah 

penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan 

mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang 

tepat dapat dikuasai oleh si terdidik. Bagi 

pendidikan manusia pembiasaan itu 

mempunyai implikasi yang lebih mendalam 
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dari pada sekedar penanaman cara-cara berbuat 

dan mengucapkan (melafadhkan). Pembiasaan 

ini harus merupakan persiapan untuk 

pendidikan selanjutnya. Dan pendidikan tidak 

usah berpegang teguh pada garis pembagian 

yang kaku. Dimana mungkin berilah 

penjelasan-penjelasan sekedar makna gerakan-

gerakan, perbuatan-perbuatan dan ucapan-

ucapan itu dengan memperhatikan taraf 

kematangan si terdidik.
33

 

Rasulullah sendiri telah memerintahkan 

para pendidik agar mereka mengajarkan 

kepada anak—anak untuk mengerjakan shalat 

ketika berumur tujuh tahun. Dari segi 

praktisnya hendaknya pendidik atau orang tua 

mengajari anak tentang hukum shalat, bilangan 

rakaatnya, tata cara mengerjakannya kemudian 

mampu mengamalkan dengan berjama‘ah 

maupun sendiri, sehingga merupakan 

kebiasaan yang tidak terpisahkan dengan 

anak.
34

 

Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan 

akhlak, khususnya akhlak lahiriah dapat pula 

dilakukan dengan cara paksaan yang lama 

kelamaan tidak lagi terasa dipaksa. 
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c. Nasihat 

Diantara metode dan cara-cara 

mendidik yang efektif di dalam upaya 

membentuk keimanan anak, mempersiapkan 

secara moral, psikis, dan sosial adalah dengan 

mendidiknya dengan memberi nasihat. Nasihat 

sangat berperan dalam menjelaskan kepada 

anak tentang segala hakikat, menghiasinya 

dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang 

prinsip- prinsip Islam. Maka tidak aneh bila 

kita dapati Al-Quran menggunakan metode ini 

dan berbicara kepada jiwa dengan nasihat.
35

 

Nasihat juga bisa berupa hukuman dan 

hadiah atau pemberian tsawab (pahala) dan 

iqab (siksa), yang tujuan pokoknya untuk 

membangkitkan perasaan tanggungjawab 

manusia didik. Efektifitas ini terletak pada 

hubungannya dengan kebutuhan individual. 

Para ahli pikir Islam dalam bidang 

pendidikan telah memberikan pandangan 

tentang penerapan hukuman untuk mendidik 

anak. Hukuman yang edukatif adalah 

pemberian rasa nestapa pada diri anak didik 

akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah 

laku yang tidak sesuai dengan tata nilai yang 

diberlakukan dalam lingkungan hidupnya, 

misalnya di sekolah, di dalam masyarakat 
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sekitar, di dalam organisasi sampai meluas 

kepada organisasi kenegaraan dan 

pemerintahan.
36

 

Hukuman tidak usah selalu hukuman 

badan. Hukuman biasanya membawa rasa tak 

enak, menghilangkan jaminan dan perkenan 

dan kasih sayang. Hal mana yang tak 

diinginkan oleh anak. Ini mendorong anak 

untuk selanjutnya tidak berbuat lagi. Tetapi 

sseperti disebutkan di atas anak-anak biasanya 

bersifat pelupa. Oleh karena itu tinjaulah 

deengan seksama perbuatan-perbuatannya, 

bilakah pantas untuk dihukum. Hukuman 

menghasilkan pula disiplin. Pada taraf yang 

lebih tinggi, akan menginsafkan anak didik. 

Berbuat atau tidak berbuat bukan karena takut 

akan hukuman, melainkan karena keinsyafan 

sendiri.
37

 

Karena itulah para pendidik hendaknya 

memahami hakikat dan metode Al Quran 

dalam upaya memberikan nasihat. petunjuk. 

dan dalam membina anak-anak kecil sebelum 

dan sesudah dewasa-secara spiritual, moral, 

dan sosial sehingga mereka menjadi anak-anak 

yang baik, sempurna, berakhlak, berfikir dan 

berwawasan matang.
38
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d. Latihan 

Sebagian ulama salaf menuturkan 

bahwa ilmu itu dapat bertambah dan semakin 

kuat jika diamalkan dan akan berkurang jika 

tidak diamalkan. Bertambahnya kekuatan ilmu 

itulah yang merupakan hakikat pendidikan 

Islam dan perkembangan psikologi manusia 

yang telah dibuktikan melalui berbagai 

eksperimen.  

Pada dasarnya, aplikasi ilmu 

merupakan pendukung kebenaran ilmu itu 

sendiri serta penentu keberterimaan pencarian 

imnu itu di sisi Allah. Tujuan ini akan menjadi 

gambaran bagi anak didik untuk memahami 

berbagai masalal yang tengah dipelajarinya 

sehingga rinciannya lebih luas, dampaknya 

lebih dalam, dan manfaatnya lebih banyak bagi 

hidupnya. 

Dalam pola pendidikannya Rasulullah 

SAW mengetengahkan do‘a-do‘a penting dan 

ayat-ayat Al-Qur‘an kepada para sahabat. 

Untuk itu para sahabat mengulang-ulang do‘a 

atau ayat tersebut di hadapan Rasulullah SAW 

agar belia dapat menyimak bacaan para 

sahabat. Karena kefasihan bacaan Al-Qur‘an, 

kebaikan akhlaknya, serta karena memang 

diturunkan dalam bahasa Arab, para sahabat 

dengan mudah meniru bacaan Rasulullah 

SAW. 



  

 

Dampak edukatif dari latihan ini dapat 

dijadikan tolak ukur dalam memantau 

kesempernaan hapalan dan pelaksanaan 

ibadah. Melalui metode tersebut, kita dapat 

membiasakan anak-anak didik untuk teliti dan 

menetapkan kesimpulan yang benar. Dalam hal 

ini, setiap anak didik mengeerjakan tugas-

tugasnya di hadapan pendidikan untuk 

kemudian pendidik atau Pembina dapat 

meluruskan setiap kekeliruan yang dilakukan 

peserta didiknya.
39

 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan 

Akhlak 

Setiap manusia itu memiliki sifat yang 

berbeda-beda dan sifat-sifat itu dapat berubah-ubah 

setiap saat, terkadang timbul sifat-sifat yang baik 

dan terkadang timbul sifat buruk, hal itu terjadi 

karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

diantaranya faktor internal dan eksternal: 

a. Faktor internal 

Yaitu keadaan Remaja itu sendiri, yang 

meliputi latar belakang kognitif (pemahaman 

ajaran agama, kecerdasan), latar belakang 

afektif (motivasi, minat, sikap, bakat, konsep 

diri dan kemandirian). Pengetahuan agama 

seseorang akan mempengaruhi pembentukan 

akhlak, karena ia dalam pergaulan sehari-hari 
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tidak dapat terlepas dari ajaran agama. Selain 

kecerdasan yang dimiliki, remaja juga harus 

mempunyai konsep diri yang matang.
40

 

Konsep diri dapat diartikan gambaran mental 

seorang terhadap dirinya sendiri, pandangan 

terhadap diri, penilaian terhadap diri, serta 

usaha untuk menyempurnakan dan 

mempertahankan diri. Dengan adanya konsep 

diri yang baik, anak tidak akan mudah 

terpengaruh dengan pergaulan bebas, mampu 

membedakan antara yang baik dan buruk, 

benar dan salah.
41

 

Selain konsep diri yang matang, faktor 

internal juga dipengaruhi oleh minat, motivasi 

dan kemandirian belajar. Motivasi adalah 

menciptakan kondisi yang sedemikian rupa, 

sehingga anak mau melakukan apa yang dapat 

dilakukannya.
42

 

b. Faktor eksternal 

Yaitu yang berasal dari luar individu 

remaja, yang meliputi pendidikan keluarga, 

pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan 

masyarakat. Salah satu aspek yang turut 

memberikan saham dalam terbentuknya corak 

sikap dan tingkah laku seseorang adalah faktor 

lingkungan. Selama ini dikenal adanya tiga 
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lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

pembentukan perilaku atau akhlak remaja, 

dimana perkembangannya sangat dipengaruhi 

faktor lingkungan, di antaranya adalah: 

1) Faktor Pembina Pembimbing dan 

Pengurus 

Pembina Pembimbing dan 

Pengurus mempunyai peran sebagai 

Pendidik yang mempunyai tugas sangat 

panting dalam membina, karena pendidik 

itulah yang akan bertanggungjawab dalam 

pembentukan pribadi remaja.
43

 

2) Faktor Lingkungan 

Adalah suatu kenyataan bahwa 

pribadi-pribadi atau individu-individu, 

sebagai bagian dari alam sekitarnya, tidak 

dapat lepas dari lingkungannya itu. 

Bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa 

individu tak akan berarti apa-apa tanpa 

adanya lingkungan yang 

mempengaruhinya.  Pernyataan ini banyak 

mengandung kebenaran sebab lingkungan 

adalah segala sesuatu yang melingkupi 

atau mengelilingi individu sepanjang 

hidupnya. Karena luasnya pengertian 
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―segala sesuatu‖ itu, maka dapat disebut 

bahwa baik lingkungan fisik, lingkungan 

sosial, maupun lingkungan psikologi, 

merupakan sumber pengaruh terhadap 

kepribadian seseorang.
44

 

3) Faktor Orang Tua 

Keluarga menurut para pendidik 

merupakan lapangan pendidikan yang 

pertama dan pendidiknya adalah kedua 

orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) 

adalah pendidik kodrati. Mereka pcndidik 

bagi anak-anaknya karena secara kodrat 

ibu dan bapak diberikan anugerah oleh 

Tuhan Pencipta berupa naluri orang tua. 

Karena naluri ini timbul rasa kasih sayang 

para orang tua kepada anak-anak mereka, 

hingga secara moral keduanya merasa 

terbeban tanggungjawab untuk 

memelihara, mengawasi, melindungi serta 

membimbing keturunan mereka. Menurut 

Rasulullah SAW, fungsi dan peran orang 

tua bahkan mampu untuk membentuk arah 

keyakinan anak-anak mereka. Menurut 

beliau, setiap bayi yang dilahirkan sudah 

memiliki potensi untuk beragama, namun 

bentuk keyakinan agama yang akan dianut 

anak sepenuhnya tergantung dari 
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bimbingan, Pemeliharaan, dan pengarauh 

kedua orang tua.
45

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam skripsi karya Anisa Nur Rohma dari STAIN 

Ponorogo tahun 2013 yang berjudul ―revitalisasi 

pendidikan akhlak melalui kegiatan keagamaan di 

SMAN I sambit ponorogo”. Dengan kesimpulan: 

(a) Pelaksanaan pendidikan akhlak di SMAN I 

Sambit Ponorogo melalui keteladanan, penbiasaan 

kisah atau cerita, motivasi dan intimidasi, 

hukuman, nasehat dan perhatian. (b) Upaya 

pelaksanaan kegiatan keagamaan di SMAN 1 

Sambit Ponorogo, diantaranya membaca al Qur‘an, 

sholat dzuhur berjamaah, shalat dhuha berjama‘ah, 

shalat Jum‘at, istighosah menjelang ujian, 

mengadakan pondok Ramadlan, merayakan hari 

besar Islam, dan (c) kontribusi kegiatan keagamaan 

dalam merevitalisasi Pendidikan akhlak di SMAN 

1 Sambit Ponorogo antara lain, mereka sangat 

antusias dan senang sekali, menambah wawasan 

dan pengalaman, disiplin, mempunyai mental yang 

kuat serta rasa percaya diri yang tinggi. 

2. Dalam skripsi karya Adhatul Maratussholihah dari 

STAIN Ponorogo Tahun 2016 yang berjudul 

“Upaya Menumbuhkan Pendidikan Akhlak Siswa 

dalam Pelatihan Beladiri (Study Kasus pada 

Perguruan Beladiri Batara Perkasa di Desa 
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Kertosari Babadan Ponorogo)”. Dengan 

kesimpulan: (1) Kondisi Akhlak siswa dalam 

Pelatihan Beladiri Batara Perkasa memiliki kondisi 

yang berbeda, karena setiap siswa memiliki jiwa 

kepribadian yang berbeda dan kondisi pemuda 

yang masih labil dan dapat dipengaruhi dengan hal-

hal yang negatif. (2) Sedangkan bentuk-bentuk 

kegiatan Perguruan Beladiri Batara Perkasa yaitu: 

(a) Pelatihan fisik berupa pengenalan metode jums, 

praktek jums dan sabung antar siswa, (b). Pelatihan 

keagamaan berupa siraman rohani sebelum latihan 

dimulai dan mewajibkan siswa untuk berdo‘a 

terlebih dahulu sebelum latihan, (c) dan ceramah 

agama berupa penanaman nilai-nilai akidah dan 

akhlak bagi siswa. (3) Sedangkan hasil dari 

Pelatihan Beladiri Batara Perkasa dalam 

menumbuhkan Pendidikan akhlak di Desa 

Kertosari tersebut memberikan hasil yang cukup 

baik bagi siswa yaitu : (a) membentuk pribadi 

siswa menjadi disiplin, (b) Membentuk jiwa siswa 

yang saling menghormati, (c) Mencetak siswa 

beljiwa sabar serta asih dalam perilakunya di 

kehidupan bermasvarakat. 

3. Dalam skripsi karya Imron Asmuri dari STAIN 

Ponorogo Tahun 2008 dengan judul ―Upaya 

Takmir Masjid dalam Melaksanakan Kegiatan 

Keagamaan di Masjid Kyai Ageng Muhammad 

Besari Desa Tegalsari Kecamatan Jetis Kabupaten 

Ponorogo”.  Dengan kesimpulan: (a) Takmir 

Masjid Kyai Ageng Muhammad Besari Tegalsari 



  

 

adalah orang-orang yang memiliki kriteria yang 

sesuai untuk dijadikan seorang pemimpin, yakni: 

orang yang dituakan (dihormati dan disegani), 

orang yang dinilai lebih rnengerti tentang ilmu 

agama (alim), orang yang mempunyai rasa empati 

yang lebih kepada Masjid (ahlul Masjid), dan orang 

yang dapat dipercaya (amanah). (b) Bentuk upaya 

kegiatan selain shalat berjamaah adalah kegiatan-

kegiatan yang sifatnya juga dilaksanakan secara 

bersama-sama atau jama‗ah, yaitu berupa kajian 

kitab kuning, khatmul Qur‘an (khataman), 

istighasah, shalat hajat dan dzikir bcrjama‘ah, 

peringatan han' besar Islam, serta shalat lail 

berjama'ah. (c) Faktor-faktor pendukung takmir 

dalam upaya memakmurkan Masjid Kyai Agcng 

Muhammad Besari yaitu: bangunan Masjid yang 

bersejarah, jama‘ahnya yang fanatik dan antusias, 

dan fasilitas yang memadai. Sedangkan faktor-

faktor penghambatnya yaitu: kejenuhan jama‘ah, 

fanatisme jama‘ah terhadap salah satu aliran, serta 

sebagian jama‘ah yang kurang memiliki empati 

terhadap Masjidnya. 

Dari penelaah penelitian di atas, maka penelitian 

yang dilakukan penulis mempunyai persamaan dan 

perbedaan, diantaranya yaitu: 

1. Skripsi karya Anisa Nur Rohma membahas tentang 

kegiatan keagamaan sebagai sarana pendidikan 

akhlak, jadi kegiatan keagamaan tersebut meliputi 

membaca al Qur‘an, sholat dzuhur berjamaah, 

shalat dhuha berjama‘ah, shalat Jum‘at, istighosah 



  

 

menjelang ujian, mengadakan pondok Ramadlan, 

merayakan hari besar Islam. Sehingga dengan 

adanya kegiatan keagamaan yang dibuat oleh 

SMAN 1 Sambit bisa menumbuhkan rasa percaya 

diri yanv tinggi mempunyai mental yang kuat serta 

menambah wawasan. Dari penelaah penelitian 

tersebut, maka penelitian yang dilakukan penulis 

hanya berkaitan dengan Akhlak. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan membina akhlak 

tidak dilingkungan lembaga tetapi di lingkungan 

masjid yang mana masjid sebagai “Islamic Center” 

dengan melibatkan masjid beserta masyarakat 

sekitar. 

2. Skripsi karya Adhatul Maratussholihah membahas 

tentang menanamkan akhlak dalam pelatihan 

Beladiri Batara Perkaya, jadi pelatihan beladiri 

yang dipadunkan dengan pendidikan akhlak 

tersebut untuk bisa menumbuhkan jasmani yang 

sehat dan rohani yang sehat bagi setiap siswa 

siswa. Dari penelaah penelitian tersebut, maka 

penelitian yang dilakukan penulis hanya berkaitan 

dengan Akhlak. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan membina akhlak dengan kegiatan remaja 

masjid yang menyentuh seluruh remaja. 

3. Skripsi karya Imron Asmuri yang membahas upaya 

takmir masjid dalam melaksanakan kegiatan 

keagamaan dimasjid, keagamaan yang dilakukan 

seperti pengajian, istighash, Shalat lail dan lain-

lain. Sehingga dengan adanya kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan dimasjid bisa melatih dan 



  

 

membantu masyarakat sekitar untuk memperdalam 

pengetahuan agamanya. Dari penelaah penelitian 

tersebut, maka penelitian yang dilakukan penulis 

hanya berkaitan dengan masjid sebagai tempat 

mengembangkang kegiatan keagamaan. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan masjid tidak hanya 

digunakan untuk mengembangkan kegiatan 

keagamaan saja, tapi kegiatan pembinaan juga 

diadakan khususnya kepada remaja sehingga akan 

terbentuknya remaja yang berakhlakul karimah 

penerus perjuangan Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan metodologi 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, 

dimana informan sebagai sumber data dan informasi,
1
 

yang memiliki karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

dipentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara induktif, lebih 

menekankan pada makna.
2
 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang, interaksi lingkungan, 

suatu unit sosial, individu, keluarga, lembaga, atau 

masyarakat.
3
 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif  tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

                                                 
1
Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 

2007), 1. 
2
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60-61. 
3
Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 1998), 22. 
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skenarionya.
4
 Untuk itu dalam penelitian kualitatif ini, 

kehadiran peneliti sangat dipentingkan dan bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan pasif sekaligus 

pengumpulan data. Sedangkan instrumen lainnya 

berfungsi sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti menentukan lokasi penelitian di Masjid 

Ar-Rahmah Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten 

Ponorogo. Letak Masjid tersebut yang stategis yaitu 

berada di tengah- tengah dekat dengan balai desa dan 

juga dekat dengan pondok pesantren Wali Songo 

Ngabar. Selain itu masyarakat sekitar yang majemuk 

dalam pandangan pendidikan dan juga banyaknya orang-

orang sukses yang mempunyai latar belakang dahulu 

sebagai remaja masjid. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

tambahan seperti dokumen dan lainnya. Untuk itu, 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

interview, observasi, dan dokumentasi.
5
 

Dalam penelitian kualitatif metode penelitian 

yang umum digunakan adalah metode pengamatan, 

                                                 
4
Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2000), 117. 
5
S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003), 158-181. 
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metode pengamatan terlibat, wawancara berpedoman.
6
 

Serta dokumentasai untuk melengkapi data. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan Pengurus Takmir 

Masjid, Pembimbing dan Penasehat Ikatan Remaja 

Masjid, Pengurus Ikatan Remaja Masjid dan sebagian 

remaja yang mengikuti dan menjadi anggota ikatan 

remaja masjid. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab dalam penelitian 

kualitatif, fenomena dapat dimengerti maknanya dengan 

baik, apabila dilakukan dengan wawancara yang 

mendalam, observasi pada latar fenomena tersebut 

berlangsung, dan melengkapi data diperlukan 

dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seseorang lainnya 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu. 

Penggunaan metode ini berdasarkan dua 

alasan, pertama dengan wawancara, peneliti dapat 

menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami 

subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang 

tersembunyi jauh didalam subjek peneliti. Kedua, 
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apa yang ditanyakan kepada informan bias 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang 

berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan 

juga masa mendatang.
7
 

Dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara terbuka dengan wawancara terstruktur 

dan tak terstruktur. 

a. Wawancara Terbuka 

Dalam penelitian kualitataif sebaiknya 

digunakan wawancara terbuka yang para 

subjeknya tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud 

wawancara itu. 

b. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan. Sedang wawancara tak 

terstruktur merupakan wawancara yang berbeda 

dengan yang terstruktur. Wawancara semacam 

ini digunakan untuk menemukan informasi 

yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil 

wawancara semacam ini menekankan 

kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang 

tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan 

baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. 

informan biasanya terdiri atas mereka yang 

terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. 
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Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan 

mendalami situasi, dan mereka lebih 

mengetahui informasi yang diperlukan.
8
 

Orang-orang yang dijadikan informan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Bapak Drs. H Fauzan dan Bapak Hadi Wiyono, 

M.H. I selaku ketua pengurus takmir Masjid 

Ar-Rahmah desa Ngabar Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo. 

2) Pembimbing dan penasehat Ikatan Remaja 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

3) Formatur dan Pengurus Ikatan Remaja Masjid 

Ar-Rahmah Ngabar 

4) Beberapa anggota ikatan remaja masjid Ar-

Rahmah. 

2. Teknik Observasi (pengamatan) 

Pengamatan adalah cara untuk 

mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, 

peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber 

data.
9
 Teknik ini digunakan apabila seorang peneliti 

ingin mengetahui secara empirik data yang diteliti. 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.
10
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Pengamatan dapat diklasifikasikan atas 

pengamatan melalui cara berperanserta dan tidak 

berperanserta. Pada pengamatan tidak berperanserta 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan 

pengamatan. Sedang pengamatan berperanserta 

melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai 

pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari 

kelompok yang diamatinya. 

Pengamatan dapat pula dibagi atas 

pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. 

Pengamatan terbuka diketahui oleh subyek, 

sebaliknya pengamatan tertutup beroperasi dan 

mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh 

subjek.
11

 

Berangkat dari beberapa teknik observasi di 

atas, maka dalam penelitian kualitatif ini, peneliti 

menggunakan pengamatam berperanserta dan 

pengamatan terbuka. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif, teknik ini 

merupakan alat pengumpul data yang utama karena 

pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis 

dan rasional.
12

 

Dokumen merupakan setiap bahan tertulis 

ataupun film. Teknik dokumentasi sengaja 

digunakan dalam penelitian ini, sebab: pertama, 
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dokumen dan rekord digunakan karena merupakan 

sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Kedua, 

berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian. 

Ketiga, berguna dan sesuai dengan penelitian 

kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai 

dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. 

Keempat, hasil pengkajian akan membuka 

kesempatan untuk lebih memperluas tubuh 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.
13

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa motivasi dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.
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Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, 

data display dan conclusion.
 14

 

1. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Membuat kategori, dengan demikian data 

yang telah direduksikan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian data (data display) proses penyusunan 

informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk 

yang sistematis, agar lebih sederhana dan dapat 

dipahami maknanya. Setelah data direduksi, 

kemudian disajikan sesuai dengan pola dalam 

bentuk uraian naratif. 

3. Conclusion adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
15

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 
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Uji kredibilitas data atau kepercayaan tehadap 

data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 

triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.
16

 Dalam 

penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan 

dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori.
17

 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan 

jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil 
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wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Teknik triangulasi dengan penyidik, artinya dengan jalan 

memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi 

kemencengan dalam pengumpulan data. 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 4 tahapan, 

yaitu: 

1) Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data  

4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah berdirinya masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Tengah 

Menurut bapak Hadi Wiyono bahwa sejarah 

masjid Ar-Rahmah Ngabar Tengah bermula dari 

awal Berdirinya sebuah musholla yang ketika itu 

tidak mempunyai nama, akan tetapi musholla 

tersebut berdiri berada di daerah Ngabar bagian 

tengah maka masyarakat setempat biasa menyebut 

musholla tersebut dengan nama musholla Ngabar 

Tengah.  

Musholla itu berdiri bermula dari seorang 

kyai desa yang bernama KH. Abdullah. Beliau 

adalah seorang penduduk asli Desa Ngabar bagian 

timur. Semasa mudanya, beliau mengisi waktu 

dengan menimba ilmu agama di beberapa pondok 

pesantren yang ada di Ponorogo, salah satunya 

adalah pondok pesantren salaf Tegalsari. Setelah 

menginjak dewasa beliau menikah dengan sorang 

perempuan yang juga berasal dari Desa Ngabar, 

yaitu Ngabar Bagian Tengah yang bernama ibu Hj. 

Soetji binti Ngoesman.  Pada awal pernikahannya, 

beliau berkeinginan mengamalkan ilmu yang 

pernah ia dapat semasa mondok di pesantren, dan 

beliau juga ingin ikut berperan dalam membina 
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serta membentuk akhlah masyarakat yang ada di 

desa Ngabar yang mana pada saat itu masyarakat 

Desa Ngabar masih awam dengan ilmu agama dan 

minimnya lembaga pendidikan yang ada. Guna 

untuk mewujudkan keinginan beliau, maka pada 

tahun 1948 KH. Abdullah mendirikan musholla 

yang berada di desa Ngabar Bagian tengah.  

Pada masa itu, Musholla Ngabar Tengah 

masih berbentuk bangunan yang sangat sederhana 

yang bahannya masih banyak menggunakan bahan 

bambu serta mempunyai ukuran yang sangat kecil 

dan hanya bisa menampung jamaah yang sedikit. 

Musholla Ngabar Tengah bukanlah satu satunya 

musholla yang berdiri di Desa Ngabar, karena 

sebelum musholla Ngabar Tengah berdiri, sudah 

berdiri musholla-musholla di bagian selatan desa 

yang mana musholla tersebut akan menjadi cikal 

bakal berdirinya pondok-pesantren besar di 

Ponorogo yang sekarang terkenal bernama Pondok 

Pesantren ―Wali Songo‖ Ngabar. 

Keberadaan musholla Ngabar Tengah 

mempunya letak georgafis yang sangat strategis 

dikarenakan musholla berdiri di tengah-tengah desa 

dan ketika itu Ngabar bagian barat dan utara belum 

ada musholla yang berdiri, sehingga masyarakat 

yang ada dibagian tersebut ketika ingin berjamaah, 

belajar mengaji atau menambah ilmu agama, 

mereka pergi ke musholla Ngabar Tengah. 

KH. Abdullah terkenal ramah dan sabar 

dalam membina dan mengajar ngaji para 
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jama‘ahnya. Beliau juga sangat menyayangi anak-

anak dan remaja yang ingin belajar agama mengaji. 

Dengan keramahan, kesabaran dan rasa kasih 

sayang menjadi salah satu alasan para jamaah dan 

anak-anak remaja suka pergi ke musholla beliau. 

Pada masa remaja hingga dewasa beliau beserta 

sahabatnya juga termasuk pejuang yang gagah 

berani dalam memerangi dan mengusir penjajah 

begitu juga ketika masa G30S PKI yang merajalela 

di Desa Ngabar, beliau dan para sahabatnya juga 

menjadi salah satu pelopor dalam 

pemberantasannya.
1
 

Menurut Bapak Hadi Wiyono dengan 

seiring berjalannya waktu banyak dari masyarakat 

dan para anak-anak remaja yang sadar untuk 

mengaji dan menambah ilmu dan  jamaah semakin 

banyak, oleh karena itu pada tahun 1967 beliau 

KH. Abdullah merenovasi mushola yang dahulu 

hanya berukuran 4 m x 4 m menjadi lebih luas 

dengan ukuran 6 m x 8 m, perluasan tersebut 

menjadikan jamaah dan kegiatan beliau dalam 

mengamalkan ilmu semakin mudah. 

Dengan direnovasinya musholla pada tahap 

pertama ini, musholla semakin luas menjadikan 

jamaah semakin banyak khususnya para remaja 

yang pergi ke musholla juga bertambah banyak. 

Ketika itulah kyai Abdullah mempunyai inisiatif 

untuk menyuruh remaja yang lebih besar dan sudah 
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mumpuni ilmunya membantu dalam mengurusi 

anak-anak yang mengaji di musholla tersebut 

seperti alm. Bapak Moh.suhud, bpk Marjuni dan 

lain-lainya. Disaat itulah remaja-remaja yang besar 

diajari bagaimana mengurusi dan membina anak-

anak supaya rajin ke musholla. 

Karena ketekunan KH. Abddullah dan Para 

pengurus remaja musholla dalam membina dan 

mengajar mengaji, menjadikan banyak para remaja 

yang tertarik pergi ke musholla. kondisi ini 

berlangsung sampai adanya renovasi tahap kedua 

tepatnya pada tahun 1982. Pada tahap ini bangunan 

musholla mempunyai fisik yang semakin bagus dan 

bertambah luas yaitu berukuran 12 m x 9 m serta 

mulai diberi nama, yang dahulunya hanya 

mendapatkan julukan musholla Ngabar Tengah 

menjadi Musholla Al-Ikhlas Ngabar Tengah. 

Setelah musholla Al-Ikhlas ini berjalan 

selama beberapa tahun, maka ada masukan dari 

masyarakat untuk mengembangkan musholla 

tersebut menjadi masjid. Kemudian KH. Abdullah 

dan Ibu Hj. Soetji binti Ngoesman Merespon 

masukan dari masyarakat tersebut dengan 

mewakafkan tanahnya kepada umat Islam 

berukuran 12 m x 13 m yang bermula berdiri 

musholla Al-Ikhlas menjadi sebuah bangunan 

masjid. 

Sebelum pembangunan masjid dimulai para 

tokoh masyarakat bermusyawarah untuk 

membentuk suatu kepanitian Pembangunan Masjid 
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yang berfungsi memperlancar dalam 

mengkoordinir jalannya pembangunan tersebut. 

Susunan panitia sebagai berikut: 

a.  Pelindung : Bpk. Soeran 

b.  Penasehat : 1) Bpk. K.H. Zainuddin AS, 

Lc 

2) Bpk. K.H. Abdullah 

3) Bpk. H. M. Fathul Milal, 

B.A 

4) Bpk. Boyamin 

5) Bpk. Sarengat 

c.  Ketua I : Rusman, B.A 

Ketua II : Sugeng Prayitno 

d.  Sekretaris I  : Hadi Wiyono, MHI 

Sekretaris II : Nanang Siswanto, ST. 

e.  Bendahara I  : Drs. Fauzan 

Bendahara II : Suwito, B.A 
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f.  Seksi Usaha : 1) Parmun  

2) Parnu  

3) Sadirun  

4) Karno  

5) Misdi 

6) Cahyono 

Widodo, S.Ag. 

7) Supriyanto, 

B.A 

8) Badrudin, 

B.A 

9) Maryono 

10) 

Kholisuddin 

Kemudian pada tanggal 31 Juli 2003 KH. 

Abdullah bersama panitia dan seluruh masyarakat 

Ngabar Tengah memulai kegiatan pembongkaran 

musholla Al-Ikhlas secara bersama-sama (kerja 

bakti) selama 2 hari. Dalam pembangunan masjid 

pada tahap pertama diadakan peletakan batu 

pertama hari Sabtu Pahing 10 Jumadil Akhir 1424 

H bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2003 M. 

Peletakan batu pertama dilakukan oleh: 

a. Pimpinan Pondok Modern Gontor: Bapak KH. 

Drs Imam Badri 

b. Bapak kepala KAU Kecamatan Siman  

c. Bapak Kepala Desa Ngabar : Bapak Drs. 

Slamet Riyadi 

d. Bapak KH. Ismail HS, selaku pengawas 

pembangunan Masjid 

Setelah peletakan batu pertama selesai 

dilaksanakan, maka pembangunan renovasi masjid 

diteruskan dengan cara bertahap yaitu: 
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a. Dimulai dahulu dengan pembuatan pondasi 

masjid yang dilaksanakan pada tanggal 3 

Agustus 2003 sampai dengan 16 Agustus 2003 

b. Kemudian diteruskan dengan pekerjaan 

pembuatan badan masjid (tembok, gawang pintu 

jendela, pilar) pada tanggal 17 Agustus 2003 

sampai dengan 4 Oktober 2003 

c. Setelah semua badan masjid berdiri dan 

terpasang, diteruskan pekerjaan cup atas masjid 

yang dikerjakan tanggal 5 Oktober sampai 

dengan 17 Januari 2004 

d. Pada pekerjaan terakhir addalah finishing 

bangunan yang dilaksanakan mulai dari 18 

Januari 2004 sampai dengan 5 Juni 2004 

e. Pada hari Senin Kliwon 18 Rabiul Tsani 1425 H 

atau 7 Juni 2004, Masjid Ar-Rahmah Desa 

Ngabar ini diresmikan oleh Bapak Bupati 

Ponorogo: DR. H. Markum Singodimejo, MM.
2
 

Perlu diketahui bahwasannya pembangunan 

masjid tersebut, para tukang dan pekerja proyek 

berasal dari masyarakat Ngabar Tengah dan 

sekitarnya. Begitu juga dengan sumber dana 

pembangunan ini berasal dari masyarakat dan 

bantuan dari yayasan Jam‘iyyah Ar-Rahmah 

Jakarta. Oleh karena itu masjid ini dinamakan 

―Masjid Ar-Rahmah Ngabar‖ dengan harapan 

menjadi masjid yang penuh dengan rahmat Allah 

SWT. 

                                                 
2
 Lihat Transkip Dokumentasi  nomor: 01/D/2-III/2019 



  

 

75 

Dalam pembangunan masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Tengah Membuktikan bahwasanya 

masyarakat sekitar masjid kususnya masyarakat 

Ngabar Tengah ketika itu sudah banyak yang sadar 

akan pentingnya sebuah masjid yang menjadi sentral 

ibadah dan aktifitas social keagamaan serta tempat 

yang penuh dengan keberkahan. 

Membangun dan memakmurkan Masjid 

termasuk jihad fisabilillah yang mendatangkan 

keberkahan serta pahala yang besar. Amalan itu juga 

merupakan amal jariyah, investasi amal yang akan 

mengalir pahalanya terus menerus bagi yang 

melakukannya walaupun mereka sudah meninggal 

dunia. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an 

surat At-Taubah ayat ke 18 yang berbunyi: 

                     

                  

             

Artinya: “Hanya yang memakmurkan masjid-

masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kiamat, 

serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan tidak takut (kepada siapapun) 

selain kepada Allah, maka merekalah 

orang-orang yang diharapkan termasuk 
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golongan orang-orang yang mendapat 

petunjuk.”
3
 

 

Ketika dalam tahap pembangunan, kegiatan 

berjamaah dan mengaji tetap berjalan seperti 

biasanya, hanya saja tempatnya dipindah di rumah 

kediaman K.H. Abdullah sampai pembanguna 

masjid Ar-Rahmah selesai. 

Setelah pembangunan masjid selesai dan 

sudah diresmikan, kegiatan masjid kembali lagi 

terpusat ke masjid dan berjalan lebih nyaman juga 

terorganisir, kegiatan jamaah menjadi teratur juga 

mulai diadakan sholat Jum‘at bagi jama‘ah laki-

laki.  

Sejak berdirinya masjid ini, seluruh 

muslimin dan muslimat mempunyai kewajiban 

untuk merawatnya, karena sudah diwakafkan 

kepada umat islam. Maka seluruh masyarakat 

khususnya Masyarakat Ngabar Tengah harus 

senantiasa  mengurus dan merawat masjid serta 

menghidupkan masjid dengan berbagai macam 

kegiatan agama dan juga tidak lupa untuk mejadi 

wadah tempat membina akhlak Al-Karimah. Untuk 

itu dibentuklah susunan pengurus Tak‘mir Masjid 

Ar-Rahmah. Semua kegiatan masjid diurus oleh 

seluruh anggota Ta‘mir Masjid dan K.H. Abdullah 

juga masuk dalam kepengurusan tesebut menjadi 

                                                 
3
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salah satu penasehat ta‘mir masjid sampai beliau 

wafat. 

Beliau K.H Abdullah Wafat dalam 

Ibadahnya, yaitu ikut serta membangun dan 

membina akhlak masyarakat dengan pendeketan 

ibadah yang diawali dari mendirikan musholla 

hingga menjadi masjid sampai saat ini. Al-Marhum 

wafat dan dimakamkan di Desa Ngabar dan 

makamnya terdapat tanda bendera merah putih, 

yang menjadi tanda bahwasanya beliau almarhum 

selain menjadi pejuang agama, almarhum  adalah 

pejuang bangsa dan negara yang ikut serta dalam 

memerdekakan indonesia. 

Seterusnya Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Tengah diteruskan oleh para kader-kadernya untuk 

menjadi sentral kegiatan keagamaan dan tempat 

membina akhlak Al-Karimah Hingga saat ini.
4
 

2. Visi, Misi dan Tujuan Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

a. Visi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Terwujudnya Masjid yang makmur dan 

masyarakat Qur‘ani, Islami dan Berprestasi. 

b. Misi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

1) Mengembangkan dakwah dan pembinaan 

umat islam, melalui Khutbah Jum‘at, 

kagiatan hari-hari besar Islam, Majlis 

Taklim, Dzikir dan Sholawat, Kegiatan 

remaja masjid dan kajian-kajian yang 

berkesinambungan. 
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2) Mengembangkan Pendidikan Islam dan 

pembinaan akhlak bagi anak-anak, remaja 

dan dewasa melalui kegiatan Ikatan 

Remaja Masjid Ar-Rahmah (IRAMA) dan 

pelatihan pelatihan agama. 

3) Melatih dan membentuk Kader umat yang 

berjiwa Qur‘ani, Islami dan berprestasi 

dengan latihan berorganisasi 

4) Mengembangkan kesejahteraan dan 

memberdayakan ummat melalui kegiatan 

amil zakat, infak dan shodaqoh. 

5) Mengajak seluruh masyarakat untuk 

bersama-sama memakmurkan masjid 

dalam peningkatan kualitas keimanan dan 

ketakwaan melalui berbagai kegiatan 

keagamaan. 

6) Menjaga dan memelihara keindahan, 

ketertiban dan kebersihan masjid sehingga 

memberikan suasana yang nyaman, aman 

dan kondusif bagi jama‘ah siapa saja yang 

datang ke Masjid Ar-Rahmah. 

7) Menggunakan teknologi informatika 

sebagai salah satu sarana untuk 

mengembangkan informasi dan dakwah 

islamiyah. 

8) Mengikuti kegiatan islami dan menjalin 

silaturrahmi antar masjid untuk 

meningkatkan prestasi ummat. 

c. Tujuan Masjid Ar-Rahmah Ngabar 
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Mewujudkan Masyarakat yang 

berakhlak Qur‘ani, Islami, dan berprestasi: 

1) Mampu Membaca Al-Qu‘ran dengan 

lancar dan benar, memahami isi kadungan 

dan menghafalnya. 

2) Melaksanakan ibadah dengan baik. 

3) berakhlakul Al-karimah. 

4) Mampu hidup bersama dalam perbedaan 

ditengah-tengah masyarakat. 

5) Menjadi generasi Ummat yang unggul dan 

berprestasi.
5
 

 

3. Letak Geografis Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Ngabar adalah sebuah desa disebelah 

selatan kota Ponorogo yang berjarak +- 10 Km. 

Desa Tersebut berada di Kecamatan siman 

berbatasan dengan kecamatan Jetis.  

Di Desa Ngabar seperti desa lainnya yang 

terdiri dari beberapa dusun, akan tetapi desa 

tersebut kental akan pembagian wilayah menurut 

perkumpulan masing-masing yaitu Ngabar Timur, 

Ngabar Tengah, Ngabar Barat, Ngabar Utara 

(Genengan), Bulusan, dan desa ini diapit oleh 

beberapa desa sebelah timur Desa Demangan, 

Sebelah Selatan Desa Winong, Sebelah barat Desa 

Pandanderek, dan sebelah Utara Desa Beton. 

Di Perkumpulan Ngabar Tengah Dusun 1 

Rt/Rw: 01/01 terdapat sebuah Masjid yang 
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mempunyai pengaruh dan bersejarah yaitu Masjid 

Ar-Rahmah. Sejarah masjid ini dimulai dengan 

berdirinya sebuah musholla kecil yang bernama Al-

ikhlas. Musholla tersebut dididirikan oleh seorang 

Kyai karismatik yang bernama K.H. Abdullah. 

Banyak masyarakat yang merasakan barokah 

musholla/masjid tersebut, masyarak yang pernah 

ngaji disana banayak yang menjadi orang  penting 

dalam masytarakatnya, salah satunya bpk. Soeran 

yang menjabat kepala desa dua periode.
6
 

4. Susunan Pengurus Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

a. Susunan Pengurus Ta‘mir Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar 

Susunan pengurus Ta‘mir Masjid 

merupakan orang orang yang diberi 

tanggungjawab untuk mengurus masjid, 

adapun untuk nama-nama sebagai berikut:  

Tabel 1 

Susunan Pengurus Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

No Jabatan Nama 

1.  Penasehat a. K.H. M. Fathul Milal, 

BA 

b. K. Rusman, BA 

c. Sarengat 

2.  Ketua a. Drs. Fauzan 

b. Drs. Badruddin 

3.  Sekretaris a. Hadi Wiyono, MHI 

b. Imam Mahfud, SHI 

4.  Bendahara a. Drs. Suwito 

b. Kholisuddin 
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5.  Seksi Dakwah c. Mulyono 

d. Drs. Suprapto 

e. Agus Supriyadi  

f. A. Habibullah 

6.  Seksi 

Pendidikan 

a. Drs. Khudlori  

b. Supriyanto, BA 

c. Taufiq Hidayat, S.Ag.  

d. Mardiana Ulfa 

7.  Seksi 

Hubungan 

Masyarakat 

a. Cahyono Widodo, S.Ag  

b. Romdhoni 

8.  Seksi 

Perawatan & 

Pemeliharaan 

a. Rohmadin  

b. Samsudin 

c. Khotimin 

9.  Seksi 

Pendanaan 

a. Sunardi, S.Pd  

b. Drs. Ali Rohman 

c. Maryono  

d. Parnu 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar  

b. Susunan Pengurus Ikatan Remaja Masjid Ar-

Rahmah (IRAMA) Ngabar 

Dalam rangka untuk membantu  

merealisasikan visi misi dan tujuan masjid, 

Ta‘mir Masjid membentuk organisasi yang 

bertugas menghimpun para remaja sekitar 

untuk menjadi remaja masjid. Remaja Masjid  

mempunyai struktur kepengurusannya antara 

lain:  

 

 

 

 

Tabel 2 
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Susunan Pengurus Ikatan Remaja Masjid 

Ar-Rahmah (IRAMA) Ngabar 

No Jabatan Nama 

1.  Pelindung Ta‘mir Masjid Ar-

Rahmah 

2.  Penasehat a. Nur Kholidah, 

S.Ag 

b. Miftahul Munir, 

S.Pd.I 

c. Roy, S.Pd.I 

d. Diky Ardiansyah, 

SHI 

e. Alfian Safroni, 

SHI 

f. Imam Mustafidin, 

S.Pd. 

g. Faiz Hidayatul 

Akbar, S. Pd 

h. Ahmad Triyono, 

ST 

i. Fuad Halimi, S. Pd 

j. Anisatul 

Choiriyah, S.Pd 

k. Yeni Rahayu 

Riska, S.Pd.I 

l. Yusna Faridiana, 

S.Pd 

3.  Pembimbing a. Evi Kartika 

Damayanti, S.Pd.I 

b. Moh. Alfian Rifa‘i 

c. Ahmad Habibullah 

d. Riky Aldiansyah 

e. Maryanto 

f. Aldi Ferdinan 

Saputra 

g. Mellyna Dwi 

Navitasari 
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h. Qoni Salsabila 

4.  Ketua a. Moh. Zunas 

Syafi‘i  

b. Annisa Alifia 

Zerlina 

5.  Sekretaris a. Rahmad Khoirul 

Anwar  

b. Aufa Azhar 

Keysha AF. 

6.  Bendahara a. Abdul Jalaludin 

b. Dafina Mazaya 

Fiyanyar 

7.  Divisi Dakwah a. Rifqi Hidayat Nur 

Wahid 

b. Saifullah Fata 

Arafat 

c. Rizkiya Mutiya 

Sari 

d. Kurnia Sari 

e. Febiana Fariza 

8.  Divisi Pendidikan 

& Kader 

a. Fariq Fauzan 

Maulana 

b. Fadhilah Raya 

Katsir 

c. Fahmi Aulia 

d. Habib Romadhona 

e. Anatasya Fadhilah 

f. Khariza Fazari 

Shafiya 

g. Muslimah Ar 

Rifdah Al M. 

9.  Divisi Humas & 

Keamanan 

a. Rudiansyah 

Saputra 

b. Abdul Malik 

c. Aziz Maulana 

Ahsan 

d. Naufa Calista 
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Salsabila P. 

e. Neyla Tiara 

Hapsari 

f. Richienta Naylavi 

N. 

10.  Divisi Kesenian  :  a. Fahmi Aulia 

b. Habib R. 

c. Salsabila Putri 

Amalia 

d. Salwa Salsabila 

Nurillah 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 
7
 

 

5. Sarana Dan Prasarana Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Sarana dan prasarana merupakan sesuatu 

yang dimiliki oleh masjid untuk membatu dan 

menunjang kemudahan dalam segala kegiatan yang 

dilaksanakan. Dengan adanya sarana dan prasarana 

yang memadahi akan membantu tercapainya tujuan 

visi dan misi dibangunnya masjid. Masjid Ar-

Rahmah Ngabar yang berada di perkumpulan 

masyarakat Ngabar Tengah Selalu menambah dan 

memperbaiki sarana dan prasarana guna untuk 

membantu dan memberikan kemudahan  serta 

kenyamanan para jama‘ah dalam beribadah, yaitu 

berupa bangunan Masjid, tempat wudlu, meja 

mengaji papan tulis dan beberapa peralatan 

penunjang lainnya. 

Area tanah yang dimiliki oleh Masjid Ar-

Rahmah Ngabar Kecamatan Siman dari wakaf K.H. 
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Abdullah dan Ibu Hj. Soetji binti Ngoesman seluas 

289 m2, lebar 17 m, panjang 17 m, kelas desa d.1, 

Sertifikat/Personil nomor 23 /d.1. Diatas tanah 

tersebut telah dibangun beberapa bangunan 

meliputi : 

a. Bangunan Masjid 

Panjang : 13 m 

Lebar : 12 m 

Luas : 156 m2 

b. Bangunan Tempat Wudlu Pria 

Panjang : 3.20 m 

Lebar : 2.10 m 

Luas : 6.72 m2 

c. Bangunan Tempat Wudlu Wanita 

Panjang : 2.90 m 

Lebar : 2.60 m 

Luas : 7.54 m2 

d. Pagar Masjid 

Panjang Pagar Selatan : 17.5 m 

Panjang Pagar Timur : 21 m 

e. Tempat Parkir  

Panjang : 4 m 

Lebar : 2.50 m 

f. Kantor Takmir Masjid 

Panjang : 3.20 m 

Lebar : 2.10 m 

Luas : 6.72 m2 

g. Gudang/ Kantor IRAMA (Ikatan Remaja 

Masjid Ar-Rahmah) 

Panjang : 3.20 m 
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Lebar : 2.10 m 

Luas : 6.72 m2 

Sedangkan perlengkapan yang dimiliki oleh 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar sebagai inventaris, 

seperti dalam tabel berikut: 

Tabel 3 

Daftar Perlengkapan Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Siman Ponorogo 

No Jenis Barang Jumlah 

1.  Karpet Permadani 1 Unit 

2.  Karpet Shaff 9 Unit 

3.  Tikar Shaff 2 Unit 

4.  Karpet Kumpul 1 Unit 

5.  Tikar Lipat 2 Unit 

6.  Jam Dinding Analog 2 Unit 

7.  Jam Dinding Digital 1 Unit 

8.  Tabir Alumunium 3 Unit 

9.  Mimbar Khutbah 1 Unit 

10.  Kursi Mimbar 1 Unit 

11.  Almari Alat Sholat 1 Unit 

12.  Almari Al-Quran 2 Unit 

13.  Almari Pengeras Suara  1 Unit 

14.  Almari Alat Pembersih 1 Unit 

15.  Almari Takmir dan 

Hadrah 

1 Unit Besar  

16.  Almari  Remaja Masjid  2 Unit 

17.  Kitab Al-Qur‘an lama  20 Kitab 

18.  Kitab Al-Qur‘an Baru 20 Kitab 

19.  Kitab Al-Qur‘an Per Juz 1 Set 

20.  Meja Mengaji  6 Unit 

21.  Alat pembersih Lantai  1 Set 



  

 

87 

No Jenis Barang Jumlah 

22.  Alat Pembersih Karpet  1 Set 

23.  Alat Pertamanan 1 Set 

24.  Alat Tulis Menulis 3 Set 

25.  Alat Hadrah  1 Set 

26.  Papan Tulis 2 Papan 

27.  Speaker TOA  4 Unit 

28.  Speker Dalam 4 Unit 

29.  Amplifier 1 Set 

30.  Radio / Tape Recorder 1 Unit 

31.  Kipas Angin gantung  3 Unit 

32.  Kipas Angin Dinding  2 Unit 

33.  Mic 6 Unit 

34.  Keset  6 Unit 

35.  Lampu Penerang jalan 1 Unit 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Dengan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai dapan memudahkan para pengurus masjid 

dalam menjalankan progam kerja dan menambah 

kenyamanan kepada seluruh jama‘ah.
8
 

6. Keadaan Remaja Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

a. Kaadaan Pelindung, Penasehat dan Pembimbing 

Remaja Masjid 

Dalam organisasi IRAMA (Ikatan 

Remaja Masjid Ar-Rahmah) struktural 

kepengurusan diatas Formatur ada Pelindung, 

Penasehat dan Pembimbing yang semuanya 

diambil dari mulai pengurus Ta‘mir Masjid, 

                                                 
8
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Formatur Pemuda Ngabar Tengah yang 

mendapatkat rekomendasi. Pada Periode 

Kepengurusan IRAMA 2018-2019 Pelindung 

adalah seluruh Takmir Masjid Ar-Rahmah, 

Penasehat adalah Pemuda Ngabar Tengah yang 

Berjumlah 13, Pembimbing adalah Pemuda 

Ngabar Tengah Yang barjumlah 10. Analisis 

Pelindung, Penasehat, Pembimbing akan 

mempermudah berjalannya progam kerja yang 

di adakan oleh Seluruh pengurus IRAMA 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar Siman. 

Tabel 4 

Keadaan Pelindung, Penasehat, Pembimbing 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

No Status Tugas L P Jumlah 

1.  Pelindung 26  26 

2.  Penasehat 9 4 13 

3.  Pembimbing 5 5 10 

Jumlah 14 8 49 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

 

Tabel 5 

Daftar Nama Pelindung, Penasehat dan 

Pembimbing IRAMA Periode 2018-2019 

No Nama Jabatan 

1.  Ta‘mir Masjid Ar-

Rahmah 

Pelindung 

2.  Miftahul Munir, S.Pd.I Ketua Penasehat  

3.  Nur Kholidah, S.Ag Wakil Ketua 

Penasehat 



  

 

89 

No Nama Jabatan 

4.  . Roy, S.Pd.I Penasehat 

5.  Diky Ardiansyah, SHI Penasehat 

6.  Alfian Safroni, SHI Penasehat 

7.  Imam Mustafidin, 

S.Pd 

Penasehat 

8.  Faiz Hidatul Akbar Penasehat 

9.  Ahmad Triyono Penasehat 

10.  Fuad Halimi Penasehat 

11.  Anisatul Choiriyah, 

S.Pd 

Penasehat 

12.  Yeni Rahayu Riska, 

S.Pd.I 

Penasehat 

13.  Yusna Faridiana, S.Pd Penasehat 

14.  Evi Kartika 

Damayanti, S.Pd.I 

Ketua Pembimbing 

15.  Moh. Alfian Rifa‘i Wakil Ketua  

Pembimbing 

16.  Ahmad Habibullah Pembimbing 

17.  Riky Aldiansyah Pembimbing 

18.  Maryanto Pembimbing 

19.  Aldi Ferdinan Saputra Pembimbing 

20.  Mellyna Dwi 

Navitasari 

Pembimbing 

21.  Qoni Salsabila Pembimbing 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar. 

 

 

 

 

b. Keadaan Remaja Anggota Remaja Masjid 
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Keadaan Remaja IRAMA pada periode 

2018-2019 jumlah keseluruhan yaitu  terdiri 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 6 

Data Remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Siman Priode 2018-2019 

No Jabatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1.  
Pengurus 

IRAMA 
12 14 26 

2.  
Anggota 

IRAMA 
31 22 53 

Jumlah 43 36 79 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Tabel 7 

Remaja Masjid Putra IRAMA  

Periode 2018-2019 

No Nama 

1.  Abdul Malik Khoirullah 

2.  Ahmad Hasanuddin Arham 

3.  Ahmad Maulani Haikal 

4.  Ahmad Zaki Fuadi Mahfudz 

5.  Anton Bacrul Alam 

6.  Arka Satya Ardani 

7.  Arsadana Fardan Nafian 

8.  Bagas Bangun Hermansyah 

9.  Fadhillah Indra Pratama 

10.  Fadil Febrian Anugrah 

11.  Fahmi Aulia Zaky Romdhoni 

12.  Farid Fauzian Mahfudz 



  

 

91 

No Nama 

13.  Habib Rahmatullah 

14.  Hamid Nur Hikam Al-Irsyad 

15.  Hazim Rusdi Robbani 

16.  Labib Rafif Izzuddin 

17.  Muhammad Aga Afiqurrahman 

18.  Muhammad Azka Salahul A‘la 

19.  Muhammad Fachri Akbar Arafat 

20.  Muhammad Kholil Ridho 

21.  Muhammad Nizar  Fazari Dwi Putra 

22.  Muhammad Rendi Cahyono 

23.  Muhammad Syafiq Munawwar 

24.  Muhammad Zalud Fitzal Rozin H 

25.  Rafli Maulana Zuhri 

26.  Rama Jati 

27.  Saifullah Fata Arafat 

28.  Taufikur Ridho Ramadhan 

29.  Vagus Tri Hidayatullah 

30.  Wahyu Lukman Ardiansyah 

31.  Yusron Efendi 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 
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Tabel 8 

Remaja Masjid Putri IRAMA Priode 2018-

2019 

No Nama 

1.  Aisha Farica Fitria Zafiroh 

2.  Alina Mahiratulkhusna 

3.  Anisa Ayu Maghfirotul Jannah 

4.  Anya Ivana Salsabila 

5.  Arsyida Sabila Adelina 

6.  Berlian Najwa Irsyad 

7.  Diah Erlina Maharani 

8.  Erna Erviana Savitri 

9.  Fatma Sari Fanti 

10.  Fidela Argianti Salsabila 

11.  Haura Fathiyyah Khoirulli 

12.  Ilma Safa Rarasingtiyas  

13.  Melinda Mauliana 

14.  Nabila Rumaisya Putri Salsabila 

15.  Nafifatul Laila 

16.  Naila Nurul Azizah 

17.  Rahma Afifatun Nisa‘ 

18.  Reina Habibatuz Zakia 

19.  Resti Sania Risti 

20.  Riski Tenri Macha 

21.  Salsabila Fatimatuz Zahro 

22.  Sherly Aflah 

Sumber: Data dokumentasi Masjid Ar-Rahmah Ngabar 
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Santri yang ikut dalam organisasi 

IRAMA adalah remaja yang bertempat tingal di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah, Ada 

yang asli Ngabar Tengah dan ada Juga 

pendatang yang bertempat tinggal sementasa 

(Santri Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar).
9
 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pembinaan Akhlak Al-Karimah Melalui 

Kegiatan Remaja Masjid Ar-Rahmah di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah Desa 

Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Pernbinaan akhlak rnerupakan tujuan yang 

menjadi prioritas utama disamping mewujudkan 

Remaja yang cinta dengan masjid dan gemar 

berjama‘ah, karena harapan terbesar bertumpu pada 

remaja sebagai penerus bangsa yang Islami. Hal ini 

sebagaimana pernyataan dari Ta‘mir Masjid yakni 

bapak Hadi Wiyono, MHI: 

―Dengan adanya Remaja yang cinta dengan 

masjid seperti ini yang jelas secara tidak 

langsung mereka akan peduli terhadap masjid 

dan lingkungan sekitarnya, dan akhirnya akan 

muncul generasi muda penerus bangsa yang 

islami.‖10
 

Cerminan akhlak yang baik dapat dilihat dari 

aktivitas ibadah dan kehalusan perilaku. Semakin 

tinggi aqidah seseorang niscaya akan terlihat 

                                                 
9
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10
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semakin tinggi semangatnya dalam beribadah dan 

semakin luas pula budi pekertinya. Dengan 

demikian, maka dalam rangka menyelamatkan dan 

memperkokoh aqidah Islamiyah para Remaja yang 

ada di Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

harus diadakan kegiatan pembinaan akhlak, salah 

satunya adalah dengan mengikuti organisasi dan 

kegiatan remaja masjid. Bentuk  sistem pembinaan 

yang ada di organisasi remaja masjid berpusat pada 

menyibukkan dan membiasaan diri pergi ibadah ke 

masjid. Dengan harapan benar-benar bisa menjadi 

bekal dan tameng dalam kehidupannya di 

lingkungan keluarga, rnasyarakat serta lingkungan 

masjid itu sendiri.  

Selain dengan selalu pergi ibadah ke masjid 

sebagai penunjang pembinaaan akhlak remaja, untuk 

dapat mewujudkannya maka Pengurus IRAMA 

(Ikatan Remaja Masjid Ar-Rahmah) harus 

mempunyai strategi dalam pembinaan akhlak. 

Karena dengan menggunakan strategi dapat 

menghasilkan tujuan yang diinginkan dalam 

pembinaan akhlaq Al-Karimah  

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan 

data menggunakan sampel penelitian yaitu dari 

ta‘mir masjid, pembina, pembimbing, pengurus dan 

beberapa remaja IRAMA. Berdasarkan hasil 

wawancara, dalam membina akhlak Al-Karimah 

remaja dilakukan dengan menggunakan beberapa 

strategi, diantaranya: 
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a. Keteladanan 

Sebagai peran yang digugu dan ditiru 

pengurus hendaknya menjaga dengan baik 

perbuatan maupun ucapan sehingga naluri anak 

yang suka meniru dan mencontoh dengan 

sendirinya akan turut mengerjakan saran yang 

diberikan oleh pengurus. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari  Bapak Hadi Wiyono Selaku 

Ta‘mir Masjid Ar-Rahmah: 

―Yang dilihat oleh anak itu kan 

cerminan, pengurus itukan cermin bagi 

anak, jadi kalo perilaku pengurusnya itu 

tidak baik maka secara otomatis jangan 

harap untuk remajanya bisa baik, karena 

itu pengurus harus digugu dan ditiru, 

mestinya pengurusya harus menunjukkan 

perilaku dulu seperti yang dicontohkan 

kanjeng Nabi, jadi kanjeng Nabi itu tidak 

ngongkon dulu tapi mempraktekkan 

dulu, dipraktekkan oleh pengurusnya 

seperti prakteknya kanjeng Nabi dulu 

baru kemudian dari prakteknya pengurus 

itu dilihat oleh anak akan dicontoh oleh 

anak, kalo pengurus ngomongnya harus 

begini tetapi tidak melakukannya jangan 

harap.‖
11

 

Oleh karena itu, salah satu bentuk 

keteladanan yang diterapkan di IRAMA Masjid 

Ar-Rahmah Ngabar adalah: 

1) Cara Berpakaian 
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Cara berpakaian seseorang 

merupakan cerminan pada diri orang 

tersebut. Oleh Karena itu, bila seseorang 

ingin dipandang baik dan menyenangkan 

oleh orang lain, maka hal yang perlu 

diperhatikan adalah melalui bagian luar 

pada dirinya salah satunya adalah cara 

berpakaian. Hal ini dinyatakan oleh 

Miftahul Munir pembina IRAMA Masjid 

Ar-Rahmah sebagai berikut: 

―Pada waktu memberikan pengajian 

yang di jadwal untuk menumbuhkan 

semangat kepada seluruh remaja 

anggota IRAMA, biasanya kita 

berikan materi cara bagaimana 

berperilaku sehari-hari, bagaimana 

berpakaian,  adabnya maka 

diberikan contoh model bagaimana 

berpakaian yang baik dalam agama 

Islam lewat peragaan yang 

diperagakan oleh pengurus, juga ada 

bagaimana perilaku remaja, 

bagaimana perilaku anak-anak 

ketika seusia mereka, perilaku 

mereka di dalam masjid, perilaku 

mereka di dalam bermasyarakat, 

dalam keluarga, adab dalam 

bertamu, adab dalam menerima 

tamu.‖
12
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Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, memang jama‘ah 

masyarakat terutama pengurus sendiri juga 

selalu berpenampilan rapi, sopan dan 

mencerminkan seorang remaja. Hal ini bisa 

diperhatikan dari jenis pakaian yang dipakai 

oleh Pengurus dan Anggotanya, jika waktu 

sholat berjamaah magrib isya pakaian 

remaja maka pakaiannya sarung dan baju 

bahan kain bukan kaos, untuk remaja putri 

memakai mukena dan apabila ada acara 

besar seperti khataman pakaian yang 

dipakai adalah pakaian sragam IRAMA 

yang sudah di buatkan oleh pengurus. 

sedangkan ketika acara bersih bersih 

bersama atau perlombaan jasmani pakaian 

bebas rapi, boleh pakai kaos dan tidak 

diperkenankan memakai celana pendek. 

Sehingga apabila ingin menjadikan 

remajanya berpenampilan yang baik atau 

berpakaian yang baik maka sebagai 

pengurus harus memberikan contoh terlebih 

dulu. Sedangkan Sragam wajib mereka 

adalah baju koko IRAMA bersarung dan 

sejauh pengamatan peneliti, cara berpakaian 

remaja anggota IRAMA Masjid Ar-Rahmah 
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Ngabar juga dikatakan rapi dan teratur baik 

dari pengurusnya maupun Remajanya.
13

 

2) Budaya 5S (Senyum, Salim, Sapa, Sopan, 

dan Santun) 

Budaya akhlak yang juga diterapkan 

di IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar ini 

adalah 5S yaitu Senyum, Salim, Sapa, 

Sopan, dan Santun. Penerapan budaya 5S 

sangat baik dalam membiasakan diri siswa 

untuk menghormati sesama teman, guru, 

hingga orang tua. Kebiasaan salaman 

dengan pengurus dan temannya selain 

menghormati mereka juga menjadi 

keharusan bagi tiap remaja. Hal ini 

sebagaimana pernyataan dari  pembina 

IRAMA sahabat Miftahul Munir: 

―Pembiasaan 5S itu adalah salah satu 

anjuran agama, yaitu sarana untuk 

mempererat tali ukhuwah islamiyah, 

jadi remaja itu kalo ketemu dengan 

yang lebih tua, ketemu dengan 

teman dibiasakan dengan 5S 

senyum, salim, sapa, sopan dan 

santun. Ya alhamdulillah anak-anak 

sopan santunnya juga terjaga dengan 

orang yang lebih tua ya setiap 

ketemu mereka salim, kalo ketemu 

dijalan juga remaja-remaja selalu 

menyapa apalagi bertemu sama 

pengurus atau mas masnya Pembina 
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dan pembimbing. Selain itu mereka 

di bina secara otomatis oleh adat 

masjid yang setiap selesai  wiridan 

sesudah sholat kita dianjurkan 

berjabat tangan saliman sambil 

bersholawat. Dan itupun termasuk 

ibadah.‖
14

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, sikap 5S misalnya 

dilakukan mulai dari kegiatan salaman 

setelah shalat berjamaah yaitu bersalaman 

dengan menundukkan pandangan dan 

mencium tangan kyai begitu juga ketika 

pengajian pengajian yang diadakan para 

pengurus IRAMA. Ketika ketemu dengan 

yang lebih tua mereka mengucapkan salam 

terlebih dulu dengan sedikit menundukkan 

badan tanda hormat. Ketika remaja 

mengobrol dengan peneliti saat dimintai 

Wawancara mereka memakai suara yang 

rendah, dengan bahasa sopan dan murah 

senyum sehingga membuat peneliti nyaman 

dan akrab. Begitu pula dengan para 

pembimbing maupun pengurus yang sangat 

ramah dengan peneliti sehingga tidak 

terkesan angkuh didalamnya begitu juga 

bentuk keramahan antar Remaja  ketika 

mereka saling berkomunikasi, menyapa 
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sesama remaja ketika duduk-duduk didepan 

teras masjid maupun ketika memberitahu 

datangnya Waktu sholat dan menyegerakan 

mengambil air wudhu sehingga sikap-sikap 

tersebut adanya rasa kekeluargaan.
15

 

b. Pembiasaan 

Dengan adanya pembiasaan ini 

diharapkan seluruh remaja dalam melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang sudah di tetapkan oleh 

pengurus IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

menjadikan seluruh kegiatan dilakukan dengan 

senang hati sehingga yang dirasa paksaan lama 

kelamaan sudah tidak terasa lagi sebagai 

paksaan dan beberapa pembiasaan yang 

diterapkan antara lain: 

1) Sholat Maghrib, Isya Berjama‘ah dan Sholat 

Jum‘at 

Sholat Maghrib dan Isya berjama‘ah 

merupakan salah satu bentuk kegiatan di 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar yang 

wajib dilaksanakan oleh seluruh remaja 

IRAMA. Pelaksanaannya para remaja 

datang Maghrib sekitar 5 menit sebelum 

adzan Maghrib, yang mendapatkan tugas 

piket datang lebih duluan sekitar jam 17.00 

guna membunyikan qira‘ dan 

membersihkan lantai masjid yang akan 

dipakai sholat, kemudian disela-sela waktu 
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maghrib dan isya banyak dilaksanakan 

kegiatan-kegiatan IRAMA. Hal ini 

sebagaimana pernyataan dari Pembina 

IRAMA yakni sahabat Miftahul Munir: 

―Mulai dari dulu sebelum menjadi 

masjid dan masih musholla kegiatan 

remaja masjid kebanyakan berpusat 

pada waktu antara Sholat Maghrib 

sampai sholat Isya dan termasuk 

shalat berjama‘ah itu agendanya , 

para remaja mendapat jadwal piket 

bulis harus berangkat duluan untuk 

membunyikan kaset qiro‘ ngaji dan 

sambil menunggu waktu adzan 

Maghrib mereka bersih bersih lantai 

kemudian mereka juga yang menjadi 

muadzin. Pada waktu setelah 

maghrib akan di isi oleh pengurus 

dengan berbagai acara yang telah 

mereka susun dan mereka jadwal.‖
16

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwa pelaksanaan Sholat 

Maghrib dan Isya yang diwajibkan untuk 

remaja IRAMA memang benar adanya, 

bahkan yang datang untuk piket 

membunyikan qiro‘ ngaji dan bersih bersih 

lantai sangat bersemangat tidak hanya satu 

dua orang tapi hampir yang dapat piket 

semuanya datang. Begitu juga remaja lainnya 
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5 menit sebelum adzan maghrib 

berkumandang sudah datang dan antri wudlu 

ini.
17

 

Selain pelaksanaan Sholat Maghrib 

dan Isya berjamaah, tiap hari jum‘at remaja 

IRAMA laki-laki yang sudah pulang sekolah 

atau yang hari libur sekolah nya hari jum‘at 

kebanyakan adalah remaja yang sekolah laju 

di pondok-pesantren wali songo juga 

diwajibkan melaksanakan Sholat Jum‘at 

dimasjid Ar-Rahmah dan untuk remaja putri 

tidak diwajibkan. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari Moh. Syafi‘i ketua organisasi 

IRAMA: 

―Untuk Seluruh remaja IRAMA putra 

yang hari jum‘at libur teman-teman 

yang sekolah di pondok pesantren 

―Wali Songo‖  Ngabar juga yang 

sekolah di sekolah umum yang sudah 

pulang atau diwajibkan untuk sholat 

di masjid kita sendiri karena ini 

adalah masjid kita sendiri dan harus 

kita makmurkan. Dan untuk 

mengaturnya kami pengurus sudah 

mempunyai data para remaja anggota 

IRAMA yang bisa melaksanakan 

shalat Jum‘at di masjid sendiri. 

Bahkan jika dari anak-anak yang tidak 

jum‘atan dimasjid sendiri 
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diperbolehkan, selagi izin dengan 

pengurus divisi keamanan.‖
18

  

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwa Sholat Jum‘at 

memang diwajibkan oleh pengurus kepada 

remaja laki-laki guna untuk mengawasi dan 

mendidik seluruh remaja mengerjakan 

kewajiban kaum laki-laki. Kewajiban itu 

diperuntukkan untuk remaja yang sudah 

pulang sekolah atau yang libur, itu karena  

banyak dari remaja IRAMA yang sekolah 

laju di Pon-Pes ―Wali Songo‖ Ngabar dan 

hari jum‘at sebagai hari liburnya. Berbeda 

dengan remaja putri tidak diwajibkan untuk 

melaksanakan shalat Jum‘at dimasjid bahkan 

kenyataannya tidak ada remaja putri yang 

ikut shalat Jum‘at.
19

 

2) Sholat Sunnah Qobliyah Maghrib dan 

Qobliyah Ba‘diyah Isya 

Selain Sholat Maghrib, Isya dan 

Jum‘at berjama‘ah, di IRAMA Masjid Ar-

Rahmah juga menerapkan Sholat Sunnah 

Qobliyah dan Ba‘diyah. Sunnah Qobliyah 

dan Ba‘diyah adalah shalat yang di 

laksanakan sebelum dan sesudah Shalat 

Fardu yang di perbolehkan 
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melaksanakannya. Shalat Sunnah Qobliyah 

dan Ba‘diyah yang di anjurkan kepada 

remaja IRAMA pada dasarnya untuk 

mendidik kebiasaan mereka mengerjakan 

amalam-amalan Sunnah. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari ketua IRAMA Moh. Zunas 

Syafi‘i: 

―Untuk sholal ini rutin kita lakukan 

Ba‘diyah Maghrib dan Qobliyah 

Ba‘diyah Isya. Sholat ini kami 

anjurkan untuk melatih para remaja 

agar gemar melaksanakan shalat 

sunnah Qobliyah dan Ba‘diyah di 

setiap Sholat fardu yang 

diperbolehkan untuk 

mengerjakannya.
20

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Fahmi Aulia remaja putra IRAMA Masjid 

Ar-Rahmah Ngabar: 

―Kalo sholat sunnah qobliyah dan 

ba‘diyah tidak diwajibkan dan juga 

tidak dipantau  oleh Pengurus, akan 

tetapi pengurus selalu mengigatkan 

kita untuk mengerjakannya, jadi kita 

melakukannya dengan kesadaran 

individual, karena setiap shalat shaff 

terakhir biasanya ada pengurus yang 

melirik dengan niatan menyuruh 

shalat sunnah tersebut menjadikan 
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banyak remaja yang 

mengerjakannya‖.
21

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selam observasi, bahwa pelaksanaan sholat 

sunnah tersebut memang tidak dikerjakan 

oleh semua remaja, hal ini diikarenakan 

sifatnya yang bebas namun ada anjuran yang 

selalu diiingatkan oleh pengurus ketika acara 

absensi remaja.
22

 

3) Wiridan Ba‘da Sholat 

Karena lokasi Masjid berada didekat 

pondok, adat tradisipun tidak jauh dari adat 

tradisi yang ada di pondok seperti halnya 

Wiridan Ba‘da Sholat yang menjadi tradisi 

masyarakat di masjid ini. Pengurus juga 

mengharuskan para remaja yang menjadi 

remaja IRAMA agar mengikuti Wiridan 

Ba‘da Sholat sampai selesai. Pengurus lewat 

divisi dakwah dan keamanan mengawasi para 

remaja dengan memanggil remaja-remaja 

yang tidak ikut wiridan untuk diberikan 

arahan-arahan tentang pahala dzikir bersama. 

Hal ini sebagaimana pernyataan dari ketua 

IRAMA Moh. Zunas Syafi‘i: 

―wiridan ba‘da sholat sudah menjadi 

tradisi masjid kami selain itu wiridan 

ba‘da sholat adalah satu dari waktu-
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waktu yang di dengar do‘anya oleh 

Allah, tentunya kami wajibkan 

seluruh remaja IRAMA untuk duduk 

sejenak setelah sholat fardu guna 

berdzikir dan berdo‘a bersama-sama. 

Serta kami melalui divisi dakwak dan 

keamanan selalu mengawasinya 

dengan memberikan pengertian 

khusus kepara remaja yang tidak ikut 

wiridan bersama tentang pahala dan 

pentingnya Wiridan Ba‘da Sholat. 
23

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Fahmi Aulia remaja putra IRAMA Masjid 

Ar-Rahmah Ngabar: 

―Pengurus sangat ketat sekali 

mengawasi teman-teman yang tidak 

ikut Wiridan Ba‘da Sholat bersama-

sama, bahkan yang tidak 

mengikutinya harus ada alasan yang 

jelas‖.
24

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selam observasi, bahwa pelaksanaan Wiridan 

Ba‘da Sholat diwajibkan oleh pengurus  

kepada remaja selain sudah menjadi tradisi 

jama‘ah Masjid Ar-Rahmah adalah sebagai 

penanaman pendidikan agama untuk 

menghafal do‘a-do‘a setelah Shalat. Dengan 

pengawasan divisi dakwah dan keamanan 
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diharapkan para remaja sadar untuk ikut 

Wiridan bersama-sama.
25

 

4) Membaca Al-Qur‘an Ba‘da Maghrib 

Setelah melaksanakan Sholat 

Maghrib Berjama‘ah,Wiridan bersama dan 

Sholat Sunnah Ba‘diyah para remaja 

meneruskan kegiatannya Mengaji Al-Qur‘an 

Bersama-sama, Mengaji Al-Qur‘an Ba‘da 

Magrib merupakan acara khas remaja masjid 

yang ada di Masjid Ar-Rahmah. Acara ini 

berlangsung 15 menit di isi dengan mengaji 

bersama sama, saling menyimak satu dengan 

yang lain, sehingga menjadikan remaja yang 

belum bisa mengaji atau kurang betul 

bacaannya akan dibantu oleh pengurus atau 

temannya sampai lancar. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari ketua IRAMA Moh. Zunas 

Syafi‘i: 

―Acara Mengaji Al-Qur‘an 

dilaksanakan setiap hari sesudah 

shalat Maghrib, dan ini sudah menjadi 

agenda harian kita. Supaya anak-anak 

semakin gemar dan tidak malas 

mengaji diadakan progam saling 

menyimak, untuk yang menyimak 

boleh temannya sendiri atau langsung 

dengan pengurusnya dan berlangsung 

selama 15 menit kurang lebih paara 
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remaja sudah mengaji satu lembar 

atau satu tanda ‗ain.  
26

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selam observasi, bahwa pelaksanaan Mengaji 

Ba‘da Maghrib sebagai sarana para remaja 

belajar membaca Al-Qur‘an dengan baik dan 

benar. Serta terciptanya kebiasaan remaja 

yang melekat kalau bada maghrib waktu 

untuk mengaji Al-Qur‘an.
27

 

5) Kebersihan dan Jadwal Muadzin 

Program kebersihan dikoordinir oleh 

Pengurus IRAMA, setiap harinya, pengurus 

membuat jadwal bulis kebersihan secara 

bergantian tiap-tiap remaja. Jadwal bulis 

dilaksanakan pada jam 17.00 sebelum 

maghrib dan setiap satu kelompok ada 2 

pengurus yang masuk dalam jadwal bulis 

tersebut guna mengontrol dan 

mengkondisikan anngotanya dalam 

melaksanakan tugasnya. hal ini supaya para 

remaja dapat waspada sehingga terbiasa 

menjaga kebersihan masjid setiap hari. 

Kemudian tiap satu bulan sekali dan 

bertepatan pada hari jum‘at bulan terakhir 

selalu ada kerja bakti bersih bersih 

berjama‘ah, membersihkan seluruh bangunan 
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masjid dan sekitarnya bersama seluruh 

remaja mulai dari pengurus dan anggota dan 

ketika diakhir bersih-bersih berjama‘ah para 

pengurus member pengumuman untuk 

kelompok jadwal piket yang paling malas 

dan yang paling rajin, untuk kelompok 

jadwal piket yang memperoleh kategori 

sebagai kelompok paling bersih akan 

mendapatkan imbalan berupa hadiah yang 

sudah di persiapkan oleh pengurus IRAMA. 

Hal ini sebagaimana pernyataan dari Habib. 

R remaja IRAMA: 

―Kalo masalah kebersihan ya bisa 

sampean lihat sendiri mas, tapi disini 

juga ada program kebersihan Jadwal 

piket yang di laksanakan setiap hari 

pada jam 17.00 waktu sebelum 

maghrib dan yang koordinir dari 

pengurus, jadi para pengurus 

membuatkan jadwal piket harian 

kepada remaja dan ada 2 pengurus di 

setiap kelompok jadwal piket yang 

tiap harinya memantau kekompakan 

kita, setelah itu pada akhir bulan 

akan diumumkan kelompok mana 

yang paling malas dan kelompok 

yang paling rajin, ya tiap kelompok 

juga harus mau ngejalanin, lagian 

siapa juga mbak yang mau kalo 

kelompoknya dapet kategori 

kelompok paling malas, ya malu 

mbak. Selain itu, diakhir bulan 

biasanya diadakan bersih-bersih 
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jama‘ah, semua harus ikut bersih-

bersih masjid dan lingkungannya 

dan ketika itu aka ada pengumuman 

kelompok jadwal bulis harian yang 

dapet juara dengan kategori 

kelompok paling rajin dikasih 

hadiah yang sudah disiapkan oleh 

pengurus."
28

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Rahmad Khoirul Anwar pengurus IRAMA 

yang bertugas memeriksa juga menjadi 

anggota kelompok jadwal piket tiap hari 

senin: 

―Ya disini memang ada pembagian 

kelompok jadwal piket kebersihan 

masjid, pembagiannya perhari, dan 

disetiap kelompok ada 2 pengurus 

yang akan ikut bersih-bersih dan 

mengawasi anggota kelompok, 

karena kalau tidak begitu takutnya 

progam kelompok bersih bersih 

tidak jalan. Untuk memberis 

semangat kepada mereka pada akhir 

bulan ketika bersih-bersih 

berjama‘ah biasanya akan 

diumumkan kelompok paling rajin, 

dan akan diberi hadiah berupa 

makanan ringan kadan juga alat-alat 

tulis menulis.‖
29
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Pernyataan tentang kebersihan masjid 

sebagaimana pengamatan yang dilakukan 

oleh peneliti selama observasi, bahwa 

memang ada beberapa kelompok yang 

mengharuskan setiap anggotanya datang 

tepat waktu dan kalau tidak kunjung datang 

dijemput di rumahnya sehingga setiap 

kelompoknya mendapat jadwal bulis, masjid 

menjadi bersih dan kelompoknya semakin 

kompak. Berbeda dengan kelompok yang 

tidak melakukan hal tersebut dan bisa dilihat 

rnelalui lantai masjid ketika mereka bulis, 

kelompok yang kompak akan menjadikan 

masjid bersih dan nyaman ketika nanti 

dipakai kegiatan ibadah.
30

 

Selain melaksanakan bersih-bersih 

masjid kelompok yang mendapatkan jadwal 

bulis juga harus menjadi muadzin ketika 

datang waktu sholat. Jadi setelah mereka 

mengerjakan bersih-bersih masjid lalu 

menjadi muadzin bergantian , tidah di waktu 

maghrib saja tapi juga diwaktu. Tujuannya 

untuk menanamkan pribadi remaja yang suka 

mengumandangkan adzan dan sebagai bekal 

mereka besok ketika terjun di masyarakat. 

Hal ini sebagaimana pernyataan dari Moh, 

Zunas Syafi‘i ketua organisasi IRAMA: 
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―Tugas bulis selain membersihkan 

lantai masjid juga merangkap jadwal 

muazdin setiap harinya, dan yang 

wajib adalah ketika waktu maghrib 

dan isya, selebihnya kalau mau adzan 

di waktu sholat fardu lainnya 

dipersilahkan. Menjadi muadzin 

adalah pekerjaan mulia, bahkan 

kewajiban kita sebagai remaja 

khususnya laki-laki bisa 

mengumandangkan adzan karena itu 

adalah bekal kita kelak dewasa di 

masyarakat‖.
31

  

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwa petugas bulis 

mempunyai tugas rangkap yaitu 

membersihkan masjid untuk berjamaah dan 

menjadi muadzin ketika datangnya waktu 

sholat. Adanya penjadwalan tersebut 

berdampak pada tepat waktunya sholat 

berjama‘ah dimasjid tersebut. 
32

 

6) Yasinan dan berinfaq 

Malam jum‘at merupakan malam 

yang istimewa dalam agama islam. Para 

remaja IRAMA senantiasa melakukan 

kegiatatan yang bermanfaat seperti halnya 

Yasinan. Kegiatan yasinan adalah kegiatan 

ibadah mendoakan saudara-saudara   
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muslimin yang sudah meninggal dengan 

membaca Surah Yasin dan ditutup bacaan 

Tahlil. Kegiatan tersebut sudah rutin 

dilaksanakan sejak dulu turun-temurun oleh 

para remaja masjid, pelaksanaannya sekali 

dalam satu minggu yaitu ketika ba‘da 

Maghrib malam Jum‘at yang diikuti oleh 

seluruh remaja dan dipimpin oleh pengurus 

yang mendapatkan tugas menjadi imam 

Yasinan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

membentuk kebiasaan remaja IRAMA untuk 

selalu mendo‘akan kedua orang tuanya dan 

saudara-saudaranya yang sudah meninggal 

dan mereka juga dididik bisa menjadi imam 

tahlil ketika nanti terjun di masyarakat. Hal 

ini sebagaimana pernyataan dari Pembina 

IRAMA yakni sahabat Miftahul Munir: 

―Ya acara Yasinan itu sudah dari 

dulu diajarkan sama mas-mas remaja 

masjid, bahkan dulu masih musholla 

acara itu termasuk acara wajib setiap 

malam Jum‘at dan acara itu lestari 

sampai sekang. Acaranya simpel 

dimulai dari ba‘da Maghrib sampai 

menjelang Isya, dan untuk melatih 

mereka kami suruh pengurusnya 

menjadwal diri mereka untuk 

bergantian menjadi imamnya. 

Maksud acaranya sangat bagus 

sekali untuk membiasakan mengisi 

malam Jum‘at dengan mendo‘akan 

saudara-saudara muslim yang sudah 
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meninggal dan juga mempersiapkan 

mereka apabila kelak ketika mereka 

di masyarakat dapat tugas menjadi 

imam tahlil tidak kaget dan 

gugup.‖
33 

 

Hal ini sebagaimana pernyataan dari 

ketua IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Moh. Zunas Syafi‘i: 

―Ya acaranya memang seperti yasinan 

pada umumnya, hanya saja bagi 

kami menjadi acara yang butuh 

persiapan terutama kami sebagai 

pengurus, karena imam Yasinan 

yang ditugasi dari pengurus secara 

otomatis kami harus hafal urut-

urutan bacaan tahlil supaya nanti 

ketika mengimami tidak salah-salah 

dan itu juga menjadi tes mental.
34

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwa pelaksanaan 

Kegiatan rutin Yasinan merupakan kegiatan 

turun-temurun remaja IRAMA sejak masih 

musholla hingga menjadi masjid. kegiatan 

yang dilaksanakan setiap malam Jum‘at ini 

adalah kegiatan untuk membiasakan mereka 

mendoakan saudara-saudaranya yang sudah 

meninggal dan juga menjadi tempat tes 
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mental menjadi imam Yasinan bagi 

pengurus-pengurusnya.
35

 

Setelah Kegiatan Yasinan selesai, 

sambil menunggu adzan Isya acara 

diteruskan dengan Infaq wajib mingguan. 

Infaq dilaksanakan setiap satu minggu sekali 

yaitu bertepatan pada hari Kamis malam 

Jum‘at ketika setelah acara yasinan, remaja 

dibiasakan untuk infaq. Sehingga remaja 

akan menyisihkan sebagian uang sakunya 

dan disumbangkan ketika infaq. Seperti 

biasanya semua remaja ketika sesudah acara 

membaca surah Yasin bersama, mereka 

mengumpulkan uang kepada pengurusnya, 

jadi diisi dengan minimum 1000 untuk infaq 

lebih seikhlasnya. Hal ini dilakukan supaya 

remaja senantiasa berbagi dan beramal untuk 

tabungan di akhirat kelak. Sehingga 

diharapkan apabila ketika bermasyarakat 

mereka juga terbiasa. Hasil dari infaq 

tersebut digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari M. Fahmi Aulia remaja 

IRAMA: 

―Disini tiap setelah acara yasinan 

bersama ada infaq dan yang 

koordinir pengurus dan biasanya 

pengurus bagian bendaha yang 
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narikin uangnya dan ngisinya 

minimal seribu dan kalau ingin infaq 

lebih ya seikhlasnya. Uang infaq ini 

digunakan untuk kebutuhan 

organisasi jadi uang kita tidak sia-

sia, selain itu kadang untuk 

keperluan lain misalnya membantu 

acara besar, seperti pengajian di 

hari-hari besar.‖
36

  

Hal ini serupa dengan pemyataan dari 

Penasehat IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Miftahul Munir: 

―Infaq itu dari dulu sudah ada, dan 

juga dilaksanakan sesudah Yasinan 

malam Jum‘at.  jadi jadi pengurus 

atau bendahara  mengkoordinir dan 

mencatan remaja yang berinfaq, 

biasanya buat menunjang acara-

acara yang diadakan oleh Organisasi 

IRAMA.‖
37

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, infaq dilakukan satu 

rangkaian dengan acara Yasinan Malam 

Jum‘at. Pengurus mengkoordinir untuk 

pembayarannya kemudian dikumpulkan ke 

bagian bendahara, terkadan langsung 

bendaharanya sendiri yang mengkoordinir, 
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dengan infaq ini acara yang di progamkan 

oleh pengurus bisa terbantu dan lancar.
38

 

c. Nasihat 

1) Melalui pengajian mingguan Remaja 

Mengajarkan akhlak terhadap siswa 

merupakan hal yang sangat penting pada 

usia remaja karena hal ini bisa memberikan 

stimulus agar remaja dapat mempraktekkan 

sesuai kehendak hati dalam kehidupan 

sehari-hari. Namun supaya remaja 

mengetahui tentang hakikat dan nilai-niai 

kebaikan yang terkandung dalam kegiatan 

akhlak yang mereka lakukan, sebagai 

pengurus organisasi perlu memberika 

pemahaman-pemahaman terhadap obyek 

perbuatan tersebut, contohnya tentang 

perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembinaan dilakukan melalui kegiatan 

pengajian yang diprogam oleh pengurus 

dengan mengundang pemateri dari Pembina, 

pembimbing organisasi dan kadang juga dari 

ustadz atau ustadzah pondok. Hal ini 

sebagaimana pernyataan dan yang dilakukan 

oleh Ketua IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Moh. Zunas Syafi‘i: 

―Biasanya kita adakan pengajian 

rutin mingguan setiap malam selasa 

setelah maghrib, dalam acara 
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tersebut kami biasa mengundang 

pemateri dari Pembina dan 

pembimbing sendiri, kami buatkan 

jadwal semua pembimbing Pembina 

mendapatkan jatah untuk mengisi, 

ketika semua sudah mendapatkan 

waktu mengisi kadang kami selang 

dengan mendatangkan ustadz atau 

ustadzah pondok dan juga sesekali 

kami undang bapak ta‘mir untuk 

mengisi. Dalam pengajian remaja ini 

materi sudah kami tentukan agar 

dapat berkesinambungan dengan 

materi yang sudah diberikan. 

Dengan adanya acara ini kami 

sangat terbantu karena para remaja 

mendapatkan pembinaan langsung 

dari orang-orang yang ahli agama, 

dan juga anak-anak menjadi 

semangat kemasjid karena 

termotivasi oleh pemateri. Metode 

yang dipakai dalam pengajian 

mengikuti pemateri, terkadang kita 

minta untuk menggunakan metode 

selain ceramah seperti metode 

diskusi dan lain sebagainya sehingga 

anak-anak tidak bosan dalam 

menyimak pengajian.‖
39

 

Hal ini serupa dengan pemyataan dari 

Habib R remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar: 
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―Kalo ketika pengajian remaja itu 

tidak membosankan, karena 

pematerinya dalam menyampaikan 

penuh dengan gembira dan tidak 

hanya ceramah saja, bahkan 

diselangi dengan permainan atau 

nyanyian, begitu juga pematerinya 

berganti-ganti tapi materinya 

nyambung, lebih suka lagi ketika 

yang mengisi bayak bercerita 

tentang perjuangan islam pada masa 

keemasan, menjadikan kita 

termotivasi untuk semangat 

beribadah dan berkhidmat pada 

agama‖.
40

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, kegiatan pengajian remaja 

adalah sarana para pengurus untuk 

memberikan keilmuan kepada anggota 

dengan mengundang Pembina dan 

pembimbing, karena pada dasarnya para 

pengurus sama-sama ilmunya dengan 

anggota. Juga menjadi salah satu sarana 

untuk memotivasi para remaja untuk giat 

pergi kemasjid.
41

 

2) Melalui Majlis Sholawat 

Bersholawat kepada Nabi 

Muhammad adalah bentuk rasa cinta ummat 
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kepada nabi, meneladani sirahnya, 

memahami hadisnya serta melaksanakan 

ajaran yang di bawanya. Melalui 

bersholawat remaja dapat menumbuhkan 

semangat dalam meneladani sejarah Nabi 

Muhammad Saw dan kisah-kisah agama 

Islam. Sholawat yang diterapkan di IRAMA 

adalah sholawat Ad-Diba‘I diiringi oleh 

group hadrah IRAMA sendiri yang bernama 

Tibbul Qulub. Majlis Sholawat yang 

diadakan IRAMA di ikikuti seluruh remaja 

setiap hari Jum‘at malam Sabtu setelah 

sholat Isya jam 19.30. karena banyak dari 

anggota IRAMA masih berstatus Pelajar, 

acara ini di buat singkat hanya berlangsung 

30 menit. 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Moh.Zunas Syafi‘i ketua IRAMA Masjid Ar-

Rahmah Ngabar: 

―Sholawat sebagai sarana kami 

dalam mengagungkan cinta kepada 

nabi Muhammad Saw beserta 

sahabatnya, selain itu sholawat 

memberikan pelajaran tentang 

perjuangan nabi dan kisahnya 

melalui buku sholawat Ad-Diba‘i, 

dan secara akan memberikan nasihat 

berupa sebuah sejarah Nabi. karena 

kegiatan kami kebanyakan hanya 

ketika waktu maghrib dan isya maka 

kegiatan sholawatan ini kami buat 
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singkat sekitar 30 menit tapi 

mengesankan. Dimulai setelah 

sholat isya sekitar jam 19.30 sampai 

jam 20.00 kalau molor tidak lebih 

dari 20.15‖.
42

 

Hal ini serupa dengan pemyataan dari 

Habib R remaja IRAMA MAsjid Ar-Rahmah 

Ngabar: 

―Ya, banyak dari teman-teman yang 

suka dengan kegiatan sholawatan, 

karena acaranya tidak terlalu lama 

dan asik kalau bersholawat sambil 

mukul terbangnya‖.
43

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, kegiatan Majlis Sholawat 

ini sebagai progam untuk mengenalkan 

kepada seluruh remaja tentang suri tauladan 

dan kisah perjalanan Rasulullah, tidak lupa 

juga untuk melestarikan kesenian islami 

pesantren yaitu Hadrah. Kebetulan juga 

untuk mengenalkan kepada seluruh remaja 

supaya tertarik dengan  group hadrah 

IRAMA yang diberi nama Tibbul Qulub 

yang Sudah sering mengikuti dan 

memenangkan lomba hadrah .
44
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3) Hukuman 

Hukuman juga dapat menjadi nasihat 

berupa tindakan dengan mengontrol remaja 

agar taat dalam mematuhi aturan. Sebab 

dengan mendapat hukuman remaja menjadi 

takut untuk mengulangi perbuatan yang 

melanggar peraturan itu. Tetapi harus di lihat 

juga hukuman yang di berikan. Hukuman 

yang diberikan tidak semata-mata untuk 

menyiksa dan mengekang remaja. Tapi 

dengan cara yang baik dan bersifat mendidik. 

Sebab dengan mendapat hukuman yang 

seenaknya dapat merusak mental remaja 

untuk pergi mengikuti kegiatan remaja 

masjid. Hal ini sebagaimana pernyataan dari 

pengurus IRAMA Divisi Keamanan Sahabat 

Rudiansyah Saputra:  

―Yang tidak mau pergi kemasjid atau 

tidak mau hadir dikegiatan IRAMA 

tanpa keterangan disuruh berdiri 

sambil istighfar 100 kali, misalnya 

ada remaja yang sering tidak hadir 

sampai lebih dari 3 kali maka kami 

jenguk kerumahnya sampai dia mau 

kemasjid, bukan remaja itu tidak 

dapat hukuman akan tetapi kami 

luluhkan dulu hatinya agar berangkat 

kemasjid, setelah dimasjid baru kami 

beri hukuman istigfar 100 kali dan  

ditulis diselembaran kemudian 

dimintakan tanda tangan ketua 

IRAMA. Ketika meminta tanda 
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tangan remaja yang melanggar diberi 

nasehat agar tidak mengulanginya. 

Kalau ketika acara ada remaja yang 

ramai sendiri dan susah diatur juga 

mendapat tindakan berupa istighfar 

sambil membersihkan lantai 

masjid.‖
45

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

pengurus ketua IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Moh. Zunas Syafi‘i: 

―Hukuman selain menjadi bentuk 

nasehat juga menjadi bentuk 

pemberian keadilan kepada remaja. 

Biar tidak ada kesenjangan sosial 

antara remaja yang rajin dengan 

malas. Yang dihukum tidak hanya 

yang tidak hadir atau tidak pergi 

kemasjid tapi yang rame juga kita 

kasih hukuman, hukumannya pertama 

peringatan kedua kami suruh 

membaca istighfar, kok masih rame 

lagi biasanya kami suruh menghafal 

surat-surat pendek, do‘a do‘a harian 

atau disuruh menulis sejarah nabi. 

Begitu juga yang lalai tidak 

mengerjakan jadwal piket bulis akan 

kami beri sangsi penambahan jadwal 

piket bulis sebagai pengganti jadwal 

yang ditinggalkan. Yang perlu kita 

ingatkan kepada para pengurus yaitu 

dalam memberi hukuman harus bijak 
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dan jangan sampai membuat para 

remaja enggan lagi pergi kemasjid.‖
46

 

Dalam memberikan hukuman kepada 

remaja, bentuk hukuman tidak lain 

bermanfaat bagi akhlak remaja sendiri, 

hukuman yang diberikan supaya siswa dapat 

menyadari akan perbuatan diri sehingga 

tergetar hatinya tidak akan mengulangi lagi. 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari Fahmi 

Aulia remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar: 

―Saya pernah tidak pergi kemasjid 

selama 3 hari karena pulang kampung 

dan tidak memberi kabar kepada 

pengurus, saya dipanggil ke kamar 

pengurus lalu dihukum membaca 

istighfar sambil ngepel lantai 

kemudian suruh menulisnya 

dilembaran penuh dan minta tanda 

tangan ketua. Yang bikin malu dan 

kapok itu ketika ngepel sambil 

istighfar dilihat teman sambil 

disenyumin.‖
47

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bagi remaja yang 

mendapatkan hukuman dipanggil dahulu ke 

kamar pengurus kemudian baru diberi hukuan 

sesuai dengan apa yang dilanggar. 

                                                 
46

 Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/W/14-III/2019 
47

 Lihat Transkip Wawancara nomor: 06/W/22-III/2019 



  

 

125 

Hukumannya beragan mulai menyapu, 

mengepel lantai masjid, menghafal do‘a-do‘a 

harian, surat-surat pendek kadang juga suruh 

menulis cerita nabi kemudian diceritakan 

didepan teman-temannya.
48

  

d. Latihan 

Kegiatan ini dapat mengasah potensi 

yang dimiliki setiap remaja, seperti contoh 

Muhadoroh (latihan pidato). remaja dilatih untuk 

berani tampil di depan teman-temannya dengan 

penyampaian yang lantang tidak gugup. 

Muhadoroh mendidik para remaja percaya diri 

serta membiasakan diri berbicara didepan umun. 

Dalam hal membaca Al Quran, metode Ummi  

menjadi metode tartil Al-Qur‘an. Dengan 

adanya metode tersebut dapat mengawasai atau 

mengoreksi kesalahan-kesalahan bacaan yang 

dilakukan remaja, selain itu para remaja  juga 

dilatih, berseni islami, bersosial berorganisasi 

yang semuanya bertujuan untuk mendidik serta 

membina remaja supaya menjadi kader-kader 

generasi islami yang multitalenta, berprestasi 

dan mampu menjawab kebutuhan zaman. 

1) Muhadoroh 

Dalam rangka mendidik dan membina 

remaja masjid menjadi kader generasi 

islami yang bermental tangguh dan 

mempunyai rasa percaya diri untuk 
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berbicara dimuka umum maka perlu adanya 

pelatihan untuk mendidiknya. Muhadoroh 

menjadi tempat mereka mengasah percaya 

diri dan berbicara di muka umum. Dalam 

muhadoroh para remaja akan diberi 

kesempatan berceramah didepan teman-

temannya dengan 4 bahasa yaitu bahasa 

Indonesia, Arab, Inggris dan Jawa dan 

dilaksanakan setiap malam Kamis sehabis 

Mengaji Ba‘da Maghrib dengan durasi 

sekitar 15 Menit. Karena kebanyakan 

remaja IRAMA dari kalangan remaja 

Pondok Pesantren Wali Songo, Acara 

seperti ini sudah biasa dan bukan hal yang 

baru yang membuat mereka takut untuk 

mengikutinya. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari Ketua pengurus IRAMA 

Moh. Zunas Syafi‘i:  

―Acara Muhadoroh sudah menjadi 

acara yang sering kami lakukan, 

karena banyak dari kalangan remaja 

yang sekolah di Pon-Pes Wali Songo 

Ngabar yang mana disana 

Muhadoroh juga salah satu acara 

wajibnya. Tapi namanya ngomong 

didepan teman-teman pasti ada rasa 

gelisah dan kurang percaya diri. 

Oleh karena itu kami adakan 

kegiatan muhadhoroh‖.
49
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Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Fahmi Aulia remaja IRAMA Masjid Ar-

Rahmah Ngabar: 

―kami memang kebanyakan dari 

anak-anak pondok yang sering 

dilatih dan belajar muhadoroh di 

pondok, tapi tidak ada salahnya 

acara tersebut tetap ada di masjid, 

karena kebanyakan remaja IRAMA 

ketika dipondok menjadi lebih bisa 

menguasai mimbar muhadhoroh dan 

dipandang oleh teman sebayanya 

lebih ahli dan lancar serta percaya 

diri dalam berbipidato .‖
50

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bagi mereka para remaja 

IRAMA yang sekolah di pondok pesantren 

muhadhoroh menjadi kegiatan mingguan 

sehingga menjadikan kegiatan tersebut tidak 

terasa asing, tapi sebagian remaja yang tidak 

sekolah pondok menjadi kegiatan yang butuh 

mental dan menantang, serta perlu persiapan 

yang matang.
51

 

2) Tartil Metode Ummi 

Membaca Al-Qur‘an dengan lancar 

adalah dambaan para remaja IRAMA. Oleh 

karena itu para pengurus memilih metode 
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Ummi sebagai sarana membimbing baca tartil 

Al-Qur‘an yang tepat dan cepat. Dalam 

menggunakan metode Ummi ini para remaja 

IRAMA merasakan kecocokan dalam segala 

bentuk nada baca, tajwid, dan sebagainya. 

Kegiatan tartil metode Ummi ini senantiasa 

dilaksanakan secara rutin dan bersamaan 

dengan kegiatan mengaji setelah magrib. 

Dengan adanya sbaca tartil Al-Qur‘an metode 

Ummi membuat kualitas baca remaja baik 

dan benar. Seperti halnya yang dikatakan 

ketua IRAMA Masjid Ar-Rahmah Moh. 

Zunas Syafi‘i: 

 ―kami pilih metode Ummi selain 

mudah banyak dari pengurus yang 

sudah faham dengan metode tersebut 

sehingga kami tidak merasa kesulitan 

dalam mengajar remaja IRAMA. 

Dengan adanya upaya tersebut kami 

mengharapkan para Remaja IRAMA 

dapat membaca Al-Qur‘an dengan 

baik dan benar‖.
52

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Habib R remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar: 

―kami merasakan kemudahan dalam 

belajar dan memahami cara baca Al-

Qur‘an yang baik dan benar. Meliputi 
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hukum tajwid, ilmu Ghorib serta nada 

baca metode Ummi yang mudah‖.
53

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bagi pengurus metode 

Ummi dipilih menjadi metode tartil baca Al-

Qur‘an di remaja IRAMA karena metode 

tersebut sudah dikuasai oleh keseluruhan 

pengurus. Selain itu metode tersebut terkenal 

cepat dan mudah dipahami.
54

 

Selain belajar Tartil Metode Ummi, 

para remaja juga dilatih untuk menghafal Juz 

‗Amma dan surat-surat pilihan. Dengan 

harapan remaja masjid dapat hafal dari 

sebagian kitab suci Al-Qur‘an. Juga menjadi 

bekal kelak menjadi Imam sholat bersama 

teman sebayanya. Seperti halnya pernyataan 

Rahmad Khoirul Anwar sekertaris IRAMA 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar: 

―setelah teman-teman remaja IRAMA 

belajar tartil kita bimbing mereka 

untuk meghafalkan Juz ‗Amma dan 

surat serta ayat pilihan meliputi surat 

Yasin, ayat-ayat Tahlil, surat Al-

Waqi‘ah, surat Al-Mulk dan kita 
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kasih buku setiap remajanya sebagai 

buku pedoman hafalan‖.
55

 

Hal ini serupa dengan yang dikatakan 

Habib R. Remaja Masjid Ar-Rahmah  

Ngabar: 

―Setelah belajar tartil kami bersama-

sama menghafal Juz ‗Amma dan surat 

serta ayat pilihan sehingga 

menjadikan saya dan teman-teman 

suka acara tersebut. juga hafalan saya 

jadi lebih banyak dan meringankan 

tugas hafalan saya di pondok‖
56

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bagi semua remaja 

IRAMA merasa terbantu hafalannya  

dengan adanya kegiatan hafalan Juz ‗Amma 

bersama. Selain Juz ‗Amma mereka 

dibimbing untuk menghafalkan ayat dan 

surat pilihan seperti ayat-ayat Tahlil, suarat 

Yasin, surat Al-Waqi‘ah dan surat Al-mulk. 

Juga tidak lupa dalam menghafal harus 

menggunakan buku pedoman hafalan.
57

 

3) Khataman Al-Qur‘an. 

Khataman Al-Qur‘an inimerupakan 

kegiatan yang berisikan dengan kegiatan 

membaca Al-Quran yang dilaksanakan dari 
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pagi sampai sore hari yang dimulai dari Juz 

1 sampai dengan Juz 30 yang diakhiri 

dengan doa Khotmul Qur‘an. Adapun 

jadwal pelaksanaannya pada bulan-bulan 

tertentu yaitu bulan Sya‘ban (menjelang dan 

menyongsong bulan Ramadhan), Bulan 

Ramadhan (pada waktu Nuzulul Qur‘an) 

dan pada bulan Muharam (peringatan 10 

Muharam). Kegiatan ini senantiasa 

dilakukan oleh seluruh Pembina, 

pembimbing, pengurus dan anggota 

IRAMA dengan begitu masjid menjadi 

ramai dengan lantunan ayat-ayat suci Al-

Qur‘an sehari penuh. Adanya kegiatan ini 

diharapakan dapat melatih kelancaran 

membaca Al-Qur‘an sehingga remaja 

IRAMA dapat menjadi generasi yang 

Qur‘ani, Islami dan Berprestasi. Hal ini 

sebagaimana pernyataan Pembina Remaja 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

Miftahul Munir: 

―Acara ini adalah salah satu acara 

tahunan  yang dinantikan semua 

remaja IRAMA, mulai dari Pembina, 

Pembimbing, Pengurus dan Anggota 

IRAMA berkumpul bersama 

membaca ayat-ayat suci Al-Qur‘an 

mulai dari Subuh sampai menjelang 

Magrib. Acara ini melatih para remaja 
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supaya hidupnya selalu tergantung 

dan diberkahi Al-Qur‘an.‖
58

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

ketua remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar Moh. Zunas Syafi‘i: 

―Khataman Al-Qur‘an yang kami 

adakan ini untuk melatih remaja 

IRAMA lebih cinta dengan Al-

Qur‘an. Adapun pelaksanaan acara 

dimulai dari Subuh sampai menjelang 

Magrib di bulan-bulan tertentu. 

seperti peringatan menyongsong 

bulan Ramadhan, peringatan Nuzulul 

Qur‘an dan peringatan 10 

Muharam‖.
59

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, acara ini menyentuh 

seluruh aspek mulai dari Ta‘mir Masjid, 

Pembina, Pembimbing, Pengurus dan 

Anggota Remaja IRAMA sebagai sarana 

bersilaturahmi dan memakmurkan masjid.
60

 

4) Hadrah 

Untuk ikut melestarikan budaya 

kesenian islami seperti Hadrah, remaja 

IRAMA mengadakan latihan hadrah Al-

banjari yaitu latihan bersholawat dengan nada 

irama merdu yang diiringi suara terbang. 
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Dalam pelaksanaan Hadrah Al-Banjari di 

adakan pelatihan setiap hari Jum‘at Sore 

Setelah Sholat Ashar Berjama‘ah, kemudian 

ditampilkan ketika dalam acara Rutin Majlis 

Sholawat IRAMA sebulan sekali. Tidak 

semua remaja wajib mengikuti acaara 

pelatihan Hadrah Al-banjari karena yang 

mengikuti latihan hanya anggota Group 

Hadrah, akan tetapi pada kenyataannya ketika 

latihan banyak dari remaja yang ikut dalam 

latihan. Group hadrah yang dimiki oleh 

Remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

bernama Tibbul Qulub yang artinya Group 

Sholawat Pengobat Hati. Group Hadrah ini 

sudah dikenal oleh masyarakat Ngabar, 

karena keaktifan group Hadrah dalam 

mengisi berbagai pengajian-pengajian serta 

sering mengikuti perlombaan-perlombaan, 

bahkan pernah memenangkan juara 1 lomba 

Hadrah yang diadakan Pondok-Pesantren 

Wali Songo Ngabar. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari Anggota IRAMA sekaligus 

Ketua Group Hadrah Tibbul Qulub Fahmi 

Aulia: 

―Sebagai Generasi Islami kami harus 

melestarikan budaya islami dan 

memanfaatkannya untuk berdakwak 

menyebarkan islam yang rahmatan 

lil ‗alamien. Saya selaku ketua group 

hadrah Tibbul Qulub selalu 

memberikan kesempatan kepada 
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teman-teman atau generasi pecinta 

sholawat untuk ikut gabung dalam 

group kami dan ini juga menjadi 

cara menumbuhkan semangat 

mengikuti IRAMA. Biasanya kami 

latihan hari Jum‘at sore setelah 

shalat Ashar Berjama‘ah, kalaupun 

ketika latihan ada teman-teman yang 

ikut kita perbolehkan. Dengan 

latihan yang rutin insyaAllah nanti 

ketika tampil di acara Majlis 

Sholawat IRAMA yang diadakan 

sebulan sekali tidak grogi dan bisa 

berjalan lancar. Selain itu berkat 

sering mengisi pengajian-pengajian 

dan ikut lomba lomba kami jadi 

lebih solid dan kompak sehingga 

tahun lalu ketika di acara 

perlombaan yang diadakan Pondok-

Pesantren Wali Songo, kami 

mendapat juara 1 group terbaik‖.
61

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Rahmat Khoirul Anwar Pengurus IRAMA 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar: 

―Saya juga termasuk anggota Grup 

Hadrah Tibbul Qulub dan sangat 

senang sekali dengan adanya Group 

Hadrah ini, karena memberikan 

semangat remaja–remaja untuk lebih 

mencintai baginda Nabi Muhammad 

Saw serta ladang berdakwah melalui 

seni music islami. Awal saya gabung 
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dalam group ini memang sudah 

banyak selaki memperoleh prestasi, 

mulai dari menjadi perwakilan 

kecamatan siman untuk ikut lomba 

hadrah Grebek Suro di Ponorogo, 

menjadi tamu pengisi hadrah di 

acara PCC Ngabuburit dan masih 

banyak yang lainnya‖.
62

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwasanya kegiatan 

Hadrah menjadi kegiatan untuk memberi 

semangat para remaja IRAMA lebih 

mencintai Rasulullah dan melestarikan 

kesenian Islami. Selain itu dengan adanya 

latihan rutin dan keaktifan Group hadrah 

seperti mengikuti acara perlombaan di lomba 

Hadrah Grebeg Suro, menghadiri undangan 

acara di PCC Ngabuburit dan di acara 

pengajian lainnya dapat menjadi daya saing 

para remaja IRAMA dalam mencipakan 

generasi Islami yang berprestasi.
63

 

5) Bersosial dan Berorganisasi 

Remaja di Perkumpulan Masyarakat 

Ngabar Tengah yang mengikuti Ikatan 

Remaja Masjid Ar-Rahmah (IRAMA) 

merupakan sebuah bukti bahwasanya remaja 

tersebut sudah mau bersosial dengan 
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lingkungannya. Dengan ditandai 

meningkatnya jiwa sosial remaja tersebut, 

contohnya tumbuh rasa prihatin dan saling 

mengingatkan kepada teman yang tidak mau 

pergi ke masjid sehingga menggugah hatinya 

untuk menjenguk dan mengajak pergi ke 

masjid. selain dari kebiasaan sosial yang 

muncul secara tiba-tiba, pengurus IRAMA 

juga memberikan stimulus kepada remaja 

IRAMA berupa nasihat, keteladanan dan 

membiasakan mereka saling membantu 

dalam hal apapun. Tampak pada suatu hari 

adanya masyarakat yang sedang memdapat 

musibah berupa sanak keluarga yang 

meninggal dunia, remaja IRAMA juga ikut 

berbela sungkawa dengan kegiatan Ta‘ziyah 

sekaligus membacakan yasin dilanjut dengan 

bacaan ayat-ayat tahlil selama tujuh hari 

lamanya. Dan ini menjadi sebuah nilai positif 

yang tinggi dalam bersosial remaja IRAMA 

dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Pembina IRAMA Ar-Rahmah 

Ngabar Miftahul Munir: 

―Saya melihat adanya interaksi sosial 

yang baik pada diri mereka IRAMA 

tampak pada cara berbicara, 

bertingkah laku serta menasihati 

sesama teman sebaya maupun teman 

yang lainnya. Dengan demikian 

menumbuhkan rasa sosial mereka 

terhadap lingkungannya, tampak 
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ketika ada masyarakat yang mendapat 

musibah mereka senantiasa 

melakukan takziyah dan dilanjutkan 

dengan membaca yasin serta ayat-

ayat tahlil selama tujuh hari lamanya. 

Ini menjadi nilai positif yang sangat 

tinggi dipandang dari sudut 

masyarakat tanpa IRAMA sadari‖. 
64

 

Hal ini serupa dengan pernyataan 

pengurus IRAMA Ar-Rahmah Ngabar Moh. 

Zunas Syafi‘i: 

―Dalam mengikuti organisasi IRAMA 

memang kita di didik untuk 

menpunyai jiwa sosial yang tinggi. 

Yaitu dengan membentuk karakter 

diri kita dan teman-teman kita dalam 

setiap kegiatan IRAMA‖.
65

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwasanya kegiatan 

IRAMA adalah sarana bersosial remaja di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah. 

Mulai dari hal kecil seperti mengingatkan 

teman untuk pergi ke masjid sampai hal yang 

sangat besar nilai sosialnya yaitu dengan 

adanya kegiatan membaca surat yasin serta 

dilanjutkan dengan melafadzkan ayat-ayat 

Tahlil terhadap masyarakat yang tertimpa 
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musibah meninggal dunia selama tujuh 

hari.
66

 

Selain dilatih berakhlak sosial yang 

tinggi, remaja IRAMA Juga dibina untuk 

mempunyai Akhlak pemimpin yang baik. 

Ketika masih anggota mereka harus siap 

menjalankan perintah pengurus begitu 

sebaliknya ketika mereka sudah diangkat 

menjadi pengurus mereka harus mampu dan 

siap menjalankan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Hal ini lah yang akan 

membentuk akhlak pemimpin adil, konsisten 

dan bertanggung jawab. Dalam Perkumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah pengurus 

IRAMA adalah elemen yang penting sekali 

dalam pengkaderisasi remaja, karena setelah 

mereka selesai menjadi pengurus IRAMA 

akan diangkat menjadi Pemuda Ngabar 

Tengah yang semakin besar tanggung jawab 

serta tantangannya. Hal ini sebagaimana 

pernyataan dari Miftahul Munir Pembina 

IRAMA Ar-Rahmah Ngabar: 

―Dalam pengkaderan yang ada di 

Perkumpulan Masarakat Ngabar 

Tengah, remaja IRAMA mempunyai 

fungsi yang sangat penting, karena 

ketika mereka menjadi remaja 

IRAMA akan dituntut menjadi remaja 

yang siap dipimpin dan siap 
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memimpin. Dengan harapan ketika 

mereka menjadi pemuda mampu 

menjadi anggota yang taat dan setia 

kepada pemimpinya serta siap 

menjadi ketua ketika diberikan 

tanggung jawab‖.
67

  

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwasanya masa 

kepengurusan yang ada di IRAMA akan 

berdampak pada akhlak mereka dalam 

menerima tanggung jawab serta berani 

menjadi seorang pemimpin yang adil dan 

mampu mengayomi seluruh anggota.
68

 

Dari berbagai pembinaan akhlak yang 

dilaksanakan untuk remaja  dui Perkumpulan 

Masyarakat Nagbar Tengah melalui 

organisasi Ikatan Remaja MAsjid Ar-

Rahmah (IRAMA) Ngabar. Semua ini tidak 

luput dari kebijakan yang dilakukan oleh 

jajaran Pembina dan Pembimbing IRAMA, 

oleh karena itu sebagai Pembina dan 

pembimbing IRAMA juga melakukan 

kegiatan berupa penataran yang wajib 

dilaksanakan oleh semua pengurus untuk 

menambah kompetensi yang harus mereka 

miliki kegiatan tersebut dikarenakan 

pengurus sebagai fasilitator di organisasi 

                                                 
67

 Lihat Transkip Wawancara nomor: 02/W/13-III/2019 
68

 Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/O/15-III/2019 



  

 

140 

remaja masjid yang akan menuntun anggota-

anggotanya untuk menjadi remaja yang 

memiliki tujuan hidup yang seimbang yaitu 

baik di dunia dan baik di akhiratnya, baik 

dari Akhlak Al-Karimah dan baik dari 

prestasinya. Hal ini sebagaimana dengan 

pernyataan Pembina IRAMA yakni Miftahul 

Munir: 

―Dalam meningkatkan 

profesionalisme pengurus Pembina 

dan Pembimbing harus mampu 

mengadakan pelatihan atau 

pendampingan kepada seluruh 

Pengurus IRAMA agar program kerja 

mereka bisa bersinergi dengan 

program yang telah direncanakan oleh 

Pelindung kita yaitu para Ta‘mir 

Majis IRAMA‖.
69

 

Sebagaimana paparan mengenai 

pembinaan Akhlak Al-Karimah remaja di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

melalui kegiatan remaja Masjid, dalam 

rangka mewujudkannya semua Pengurus 

melakukan kerjasama baik dari pihak 

Pembina, Pembimbing maupun orang tua. 

Semua ini dilakukan tidak lain halnya untuk 

menjadikan para remaja sebagai muslim dan 

muslimah yang menjadi panutan bangsa dan 

sebagai tameng terhadap masalah kenakalan 
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remaja saat ini yang sangat jauh dari sisi 

positif serta membentuk kader-kader generasi 

Islami penerus dakwah perjuangan agama 

Islam. Dengan berbagai strategi tersebut 

hrapannya supaya para remaja mampu 

membiasakan dan Istiqomah dalam 

menjalankannya. Hal ini sebagaimana juga 

harapan dari Bapak Hadi Wiyono selaku 

Ta‘mir Masjid Ar-Rahmah Ngabar: 

―Sesuai dengan visi dan misinya 

masjid Ar_Rahmah Ngabat, kami 

berharap para remaja IRAMA mampu 

menjadi generasi yang Qur‘ani, 

Islami dan Berprestasi. Sehingga 

mampu meneruskan perjuangan 

kami‖.
70

 

 

2. Kendala-Kendala Dalam Pembinaan Akhlak Al-

Karimah Melalui Organisasi Ikatan Remaja 

Masjid (IRAMA) di Perkumpulan Masyarakat 

Ngabar Tengah 

Dari uraian beberapa Pembinaan Akhlak Al-

Karimah pada pembahasan sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa Pembina, Pembimbing dan 

pengurus mempunyai peranan penting dalam 

membina Akhlak Al-Karimah remaja IRAMA. 

Pendidikan Akhlak Al-Karimah adalah proses dan 

aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan 
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perubahan yang dialami dalam diri seseorang 

terutama remaja, ia juga merupaka proses menjaga 

dan memelihara sifat-sifat yang dimiliki oleh para 

remaja serta bakat dan kebolehan yang mereka 

miliki. Mengingat hal tersebut sudah tidak asing lagi 

bahwa dalam pendidikan khususnya dalam membina 

Akhlak Akl-Karimah terdapat banyak kendala yang 

disebakan oleh keadaan Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus itu sendiri maupun dari pembawaan remaja 

serta dari lingkungan keluarganya.  

a. Faktor Internal 

1) Faktor Dari Remaja  

Pembina, Pembimbing dan Pengurus 

telah berusaha mencanagkan pembiasaan 

baik setiap hari dengan selalu menyuruh 

mengikuti kegiatan IRAMA maupun pergi 

ke masjid, akan tetapi keadaan remaja yang 

satu dengan remaja yang lainnya berbeda, 

mereka mempunyai tingkat pemahaman 

agama dan kesadaran yang berbeda pula. 

Ada remaja yang kuat oemahaman 

agamanya dalam menjalankan perintah dan 

menjauhi larangan. Ditunjang oleh 

pendidikan formal di pagi hari seperti 

pendidikan di Pesantren dan juga dorongan 

dari kedua orang tuanya. Selain itu meraka 

yang tidak kuat pemahaman agamanya 

cenderung mempunyai kebiasaan hidup 

bebas tanpa terikat denga peraturan-

peraturan yang ditetapkan dalam hidupnya. 
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Contohnya adalah remaja yang sukar diajak 

ke masjid malah mendapatkan dukungan 

dari orang tua untyuk tidak pergi ke masjid. 

hal ini sebagaimana pernyataan dari remaja 

IRAMA Fahmi Aulia: 

―Penghambatnya malas, orang tua 

yang tidak mendukung. Ada sih mas 

teman- teman yang tidak pergi ke 

masjid malam main- main, nonton 

televise, mainan Mobile Legend dan 

itu juga saya pernah 

mengalaminya‖.
71

 

Hal serupa juga dirasakan dari 

Pembina IRAMA Miftahul Munir mengenai 

kendala yang dihadapi dalam membina 

remaja IRAMA : 

―Ya ada yang waktu Magrib tidak 

pergi ke masjid alasannya mau mau 

mengerjakan PR malah menonton 

televisi. Ironisnya lagi kedua orang 

tuanya tidak memperhatikan anaknya 

bahkan ada yang mendukung untuk 

tidak pergi ke masjid‖.
72

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pernyataan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, memang ketika terdengar 

adzan Magrib masih ada remaja yang 

dirumah menonton televisi dan ada juga yang 

hanya pergi ke masjid kemudian pulang tidak 
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mengikuti kegiatan IRAMA dengan dalih 

mengerjaka PR. 
73

 

b. Faktor Eksternal  

1) Faktor Dari Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus IRAMA 

Banyak dari Pembina dan 

Pembimbing IRAMA yang tidak ikut 

membina remaja IRAMA beralasan sibuk. 

Begitu juga Pengurus IRAMA yang sudah 

merasa senior tidak mau peduli dengan 

kegiatan-kegiatan IRAMA. Hal ini 

sesbagaimana pernyataan dari ketua 

IRAMA Moh. Zunas Syafi‘i: 

―kendala, jadi ketika kegiatan yang 

membutuhkan bimbingan atau binaan 

dari para Pembina dan Pembiming 

IRAMA contoh kegiatan pengajian 

remaja IRAMA banyak dari mreka 

tidak bisa hadir untuk memberikan 

ceramah, motivasi dan nasihat dengan 

alasan sibuk. Dan juga dari teman-

teman Pengurus IRAMA sendiri yang 

mulai susah diatur karena sudah 

merasa senior‖.
74

 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

Habib R Anggota IRAMA Masjid Ar-

Rahmah: 

―yang bikin sebel itu ketika para 

pengurus menyuruh untuk selalu giat 
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pergi ke masjid untuyk melaksanakan 

kegiatan, namaun akan tretapi banyak 

pengurus yang menyalahi perintah 

mereka sendiri dan hanya mau hadir 

pada kegiatan bagiannya saja. Kalau 

masalah pengajian remaja yang 

mengisi ceramah, motivasi dan 

nasihat tidak datang hati ini merasa 

sedih‖.
75

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, terdapat Pengurus 

IRAMA yang tidak konsisten dengan 

ucapannya sendiri sehingga menimbulkan 

rasa ketidak adilan yang dialami oleh para 

anggita IRAMA. Ketika kegiatan pengajian 

atau kegiatan IRAMA lainnya kadang 

masih banyak yang kosong karena ketika 

Pengurus IRAMA mengundang 

Pembimbing beliau tidak dapat hadir‖.
76

 

2) Faktor Lingkungan (Pergaulan) 

Faktor Lingkungan (Pergaulan) juga 

merupakan kendala yang dialami dalam 

pembinaan Akhlak Al-Karimah. Walaupun 

lingkungan Masjid Ar-Rahmah masih dekat 

dengan lingkungan pondok tapi tidak semua 

remaja sekolah di pondok. Jadi, bisa terjadi 

kemungkinan mereka berteman dan bergaul 
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dengan teman yang kurang tepat. Dan perlu 

diketahui Akhlak yang buruk cepat menular. 

Apalagi usia mereka masih berada pada usia 

yang identik dengan ikut-ikutan atau bahkan 

coba-coba. Hal ini sebagaimanan 

pernyataan dari Fahmi Aulia Remaja 

IRAMA Ar-Rahmah Ngabar: 

―teman-teman yang susah diajak pergi 

ke masjid dan mengikuti kegiatan 

IRAMA kebanyakan adalah remaja 

yang sehari-harinya tidak bergaul 

dengan kita. Jadi, mereka terasa jauh 

dan susah untuk berkomunikasi 

dengannya‖.
77

 

Hal ini sebagaiamana pernyataan dari 

bagian keamanan IRAMA Rudianysah 

Saputra: 

―Mereka tidak hanya remaja yang 

sekolah di pondok ataupun di luar 

pondok sama saja kalau sudah bergaul 

dengan teman luar yang mempunyai 

karakter tidak dekat dengan masjid 

dan itu membuat bagian keamanan 

IRAMA merasa kewalahan untuk 

menindaknya‖.
78

 

Pernyataan tersebut sebagaiamana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwa berteman itu 

sangat mempengaruhi Akhlak mereka dan 
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pengurus IRAMA merasa kewalan untuk 

menindak anggota IRAMA yang susah dan 

melanggar aturan serta tidak mengikuti 

kegiatan IRAMA.
79

 

3) Faktor Dari Orang Tua 

Peran orang tua sangat dibutuhkan 

oleh Pengurus karena pembinaan Akhlak 

yang utama adalah melalui pendidikan 

keluarga, namun hal ini justru menjadi salah 

satu kendala yang dirasakan oleh Pengurus 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar. Hal ini 

sebagaiamana pernyataan dari ketua 

IRAMA Moh. Zunas Syafi‘i: 

―Kendalanya itu ada yang tidak setuju 

jika anaknya di ginikan, kendala 

sebenarnya anaknya yang manja dan 

orang tuanya yang terlalu perhatian. 

Disuruh ke masjid kadang malah 

dibela untuk bergegas mengerjakan 

PR, terus juga ada orang tua yang 

dirumah model pendidikannya terlalu 

lentur jadi membentuk pribadi remaja 

tersebut susah diatur‖.
80

 

Pernyataan tersebut sebagaimana 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama observasi, bahwasanya tidak semua 

keluarga remaja mendukung anaknya ikut 

IRAMA. Ada juga keluarga yang model 
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pendidikannya terlalu lentur. Dengan begitu 

membentuk pribadi remajanya susah diatur. 

Ini semua terjadi lkarena faktor pendidikan 

orang tua.
81

 

3. Usaha-Usaha Dalam Mengatasi Kendala-Kendala 

Pembinaan Akhlak Al-Karimah Melalui 

Organisasi Ikatan Remaja Masjid (IRAMA) di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Pembinaa Akhlak Al-Karimah yang 

dilakuakan oleh Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus IRAMA terhadap anggota memiliki 

beberapa faktor yang menjadi kendala, akan tetapi 

Pembina, Pembimbing dan Pengurus mempunyaui 

Usaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, 

diantaranya: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Dari Remaja  

Solusi dari Faktor Remaja, hal ini 

sebagaiamana pernyataan dari Ketua IRAMA 

Ar-Rahmah Ngabar Moh Zunas Syafi‘i: 

―pihak yang terlibat dalam 

pembinaan, yang jelasnya semua 

harus ikut menanganinya tidak hanya 

pengurus saja‖.
82

 

Hal ini serupa dengan pernyataan 

Pembina IRAMA Ar-Rahmah Ngabar 

Miftahul Munir: 
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―Yang jelas untuk pembinaan Akhlak 

ini semua pengurus harus terlibat 

terutama bagian keamanan. Semua 

pelaksanaan pendidikan harus 

dikomunikasikan dengan baik ada 

pembinaan termasuk pembinaan 

pembina dan pembimbing kepada 

pengurus-pengurus, apalagi terutama 

kepada anak-anak yang bermasalah, 

pasti disitu keterkaitan semua aspek 

mulai dari anggota, teman-teman 

sebaya dan pengurus harus ada 

hubungan yang baik. Selanjutnya kita 

adakan peninjauan untuk mendeteksi 

anak yang bermasalah. Setelah itu 

kita ajak bersama untuk kembali pergi 

ke masjid‖.
83

 

Hal ini sebagaimana pernyataan yang 

dilakukan oleh peneliti selama observasi, 

bahwa kegiatan-kegiatan baik dari 

pemeberian teladan, pembiasaandan 

pelatihan-pelatihan telah diberikan secara 

rutin oleh pihak IRAMA yang mana akan 

menjadikan mereka terbiasa dan sedikit demi 

sedikit akan melaksanakan setiap kegiatan 

pembinaan Akhlak Al-Karimah di remaja 

Masjid. Walaupun memang dalam 

melakukan kemuliaan adalah dorongan dari 

hati setiap manusia yang mana mereka sudah 

mengetahui antara yang baik dan yang buruk, 
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namun disisi lain juga perlunya stimulus 

yang dilakukan oleh seluruh pihak IRAMA 

agar remaja meperoleh ilham dari usaha-

usaha yang dilakukan.
84

 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Dari Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus IRAMA 

Pihak yang terlibat dalam pembinaan 

Akhlak Al-Karimah misalnya Pembina, 

Pembimbing dan pengurus IRAMA harus 

menjali kerja sama yang baik. Hal ini 

dilakukan untuk menciptakan kekompakan 

antar Pembina, Pembimbing dan Pengurus 

IRAMA dalam membentuk Akhlak remaja 

terlebih lagi untuk melihat perkembangan 

perilaku remaja didalam kesehariannya. Hal 

ini sesbagaimana pernyataan dari ketua 

IRAMA Moh. Zunas Syafi‘i: 

―Semua yang menjadi Pembina, 

Pembimbing dan Pengurus IRMA 

harus kompak dan harus diutamakan 

berkomunikasi terlebih dahulu ketika 

tidak bisa atau berhalanga hadir 

dalam acara IRAMA‖.
85

 

Hal ini memang dirasakan oleh 

peneliti selama observasi adanya keinginan 

salah satu dari Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus menciptakan kekompakan dengan 
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selalu menasihati serta memberikan 

motivasi dan untuk tetap berjalan biasanya 

ada yang mengalah dengan sedikit 

kewalahan karena minimnya pengurus. 

2) Faktor Dari Lingkungan (Pergaulan) 

Hal ini sebagaimanan pernyataan dari 

bagian Keamanan IRAMA Ar-Rahmah 

Ngabar Rudiansyah Saputra: 

―Teman-teman remaja IRAMA itu 

harus ditunjukan serta kita arahkan 

bersama kepada arah pergaulan yang 

baik dan harus kita dekati supaya 

mereka dekat dengan kita, maka kita 

secara tidak langsung sudah 

menjauhkan remaja tersebut dengan 

pergaulannya yang kurang baik‖.
86

 

Hal ini sebagaiamana pengamatan 

yang dilakukan peneliti selama observasi, 

bahwa semua Anggota dan Pengurus 

IRAMA tidak boleh membiarkan anak-anak 

tersebut bergaul dengan teman yang salah 

yaitu dengan mengajak mereka atau 

mendekati mereka supaya mereka merasa 

nyaman dengan kita dan mau bergaul 

dengan kita akhirnya remaja tersebut 

menjadi mudah diarahkan untuk kembali 

aktif pergi ke masjid dan menghadiri acara-

acara IRAMA.
87

 

                                                 
86

 Lihat Transkip Wawancara nomor 05/W/14-III/2019 
87

 Lihat Transkip Wawancara nomor: 03/O/15-III/2019 



  

 

152 

3) Faktor Dari Orang Tua 

Kerjasama antara pengurus atau 

Pembina dan Pembimbing dengan orang tua 

remaja turut menentukan keberhasilan 

pendidikan anak, artinya si anak tidak hanya 

membutuhkan dukungan Pengurus namun 

dukungan orang tua sangat dibutuhkan. 

Oleh karena itu perlunya pihak Pengurus 

memberikan laporan perkembangan remaja 

baik dari segi perilaku, sopan santu dan 

keaktifannya dalam kegiatan IRAMa. 

Sehingga apabila ada suatu permasalahan 

akan mudah terselesaikan hal ini 

sebagaimana pernyataan dari Pembina 

IRAMA Miftahul Munir: 
―Kerjasama dengan Pembimbing, 
Penasehat, Pengurus dan Orang Tua 
yang jelas bekerjasama dengan orang 
tua untuk mengajak memberikan 
binaa di rumah supaya rajin pergi ke 
masjid‖.

88
 

Hal ini serupa dengan pernyataan dari 

ketua IRAMA Ar-Rahmah Ngabar Moh. 

Zunas Syafi‘i: 
―Kalau misalnya ada masalah dengan 
salah satu remaja yang sering tidak ke 
masjid atau yang susah diatur kita 
korek masalah yang dihadapi anak itu 
masalahnya dari mana, kalau 
masalahnya berangkat dari rumah 
berarti kemungkinan remaja itu punya 
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rasa malas dan kemungkinan 
didorong oleh orang tuanya. Jika 
seperti itu kita datangi, kita jenguk 
dan kita ajak untuk pergi ke masjid 
lagi. Akan tetapi, sudah kita ajak tetap 
tidak mau dan orang tuanya membela 
kita doakan saja semoga mendapat 
hidayah.‖

89
 

Hal tersebut sebagaimana 

pengamatan peneliti selama observasi. 

Bahwa pengaruh orang tua dalam keaktifan 

remaja sangat berpengaruh besar. Karena dari 

keluarga para remaja akan mulai dibentuk 

Akhlaknya. Hal inilah yang perlu 

diperhatikan dan ditanamkan kepada orang 

tua bahwasanya mengikuti kegiatan IRAMA 

adalah mengikuti kegiatan yang baik dan 

tidak akan rugi. Dengan begitu harapan besar 

orang tua bisa memahami dan mendukung 

anaknya aktif dalam kegiatan IRAMA dan 

pergi ke masjid.
90
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

1. Pembinaan Akhlak Al-Karimah Melalui Kegiatan 

Remaja Masjid Ar-Rahmah di Perkumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah Desa Ngabar 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo 

Akhlak merupakan perbuatan yang berpangkal 

pada hati atau kesadaran jiwa tanpa memerlukan 

pertimbangan dan tanpa ada unsur pemaksaan, 

kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang berulang-

ulang sehingga menjadi adat yang akhirnya menjadi 

sifat.
 162

 

Hal inilah yang diharapkan oleh seluruh 

pembina pembimbing dan pengurus di remaja IRAMA 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar, dengan pelaksanaan 

pembinaan akhlak Al-Karimah yang mana dalam 

pembentukan sifat ini dilakukan oleh pengurus secara 

terus menerus sehingga berharap semua upaya ini 

menjadikan remaja dapat melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang telah ditentukan sesuai dengan kehendak 

hatinya baik dalam lingkungan masjid maupun 

masyarakat luas. Adapun dalam membina akhlak Al-

Karimah remaja dengan beberapa strategi, diantaranya:  
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a. Keteladanan 

Cara berpakaian remaja yang senior atau 

pengurus adalah digugu dan ditiru, maka 

hendaknya guru menjaga dengan baik segala 

perbuatannya sehingga naluri anak yang suka 

mencontoh dan meniru menuju kearah yang positif 

seperti halnya yang dicontohkan oleh pengurus 

remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

mengenai cara berpakaian seorang muslim dan 

muslimah. 

1) Cara Berpakaian 

Cara berpakaian seseorang merupakan 

cerminan pada diri orang tersebut. Semua 

pengurus sendiri juga selalu berpenampilan 

rapi, sopan dan mencerminkan seorang 

pengurus panutan. Jal ini bisa diperhatikan dari 

jenis pakaian yang pengurus-pengurus 

kenakan, jika ketika waktu sholat berjamaah 

yang dipakai para pengurus selain menutup 

aurat juga rapi yaitu dengan menggunakan 

sarung dan berpakaian baju kain bukan kaos, 

sragam muslim koko juga berpeci dan 

bersorban, kalau remaja Putri bermukena atau 

berkerudung. Kebiasaan itu bagi mereka 

seperti menjadi kewajiban jikalau mau 

mengerjakan sholat berjamaah di masjidnya 

sendiri. Sedangkan apabila ketika acara 

IRAMA seperti bersih bersih bulanan, olahraga 

bersama atau yang berurusan dengan kegiatan 

jasmani, pakaian yang dipakai adalah bebas 



  

 

156 

rapi yaitu baju yang menutup aurat dan bersih, 

bisa juga kaos bercelana panjang, kalau remaja 

putri ber kerudung, rok, celana panjang dan 

yang jelas tidak transparan. Sedangkan cara 

berpakaian remaja anggota IRAMA Sama 

yang di pakai dan diperbolehkan oleh 

pengurus, semua sama dan terlihat kompak. 

Tindakan ini juga tidak terlepas dari kerjasama 

pengurus dengan pembina dan pembimbing 

yang di program acara pengajian remaja 

IRAMA oleh pengurus untuk selalu memberi 

masukan motivasi, dan tata krama yang baik 

salah satunya tata cara berbusana yang tepat 

dan sopan. 

2) Budaya 5S (Senyum, Salim, Sapa, Sopan, dan 

Santun) 

Budaya akhlak yang juga diterapkan di 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar ini adalah 

5S yaitu Senyum, Salim, Sapa, Sopan, dan 

Santun. Penerapan budaya 5S sangat baik 

dalam membiasakan diri siswa untuk 

menghormati sesama teman, guru, hingga 

orang tua. Kebiasaan salaman dengan pengurus 

dan temannya selain menghormati mereka juga 

menjadi keharusan bagi tiap santri. Sikap 5S 

misalnya dilakukan mulai dari kegiatan 

salaman setelah shalat berjamaah yaitu 

bersalaman dengan menundukkan pandangan 

dan mencium tangan kyai begitu juga ketika 

pengajian pengajian yang diadakan para 

pengurus IRAMA. Ketika ketemu dengan yang 

lebih tua mereka mengucapkan salam terlebih 
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dulu dengan sedikit menundukkan badan tanda 

hormat. Ketika santri mengobrol dengan 

peneliti saat dimintai Wawancara mereka 

memakai suara yang rendah, dengan bahasa 

sopan dan murah senyum sehingga membuat 

peneliti nyaman dan akrab. Begitu pula dengan 

para pembimbing maupun pengurus yang 

sangat ramah dengan peneliti sehingga tidak 

terkesan angkuh didalamnya begitu juga 

bentuk keramahan antar santri ketika mereka 

saling berkomunikasi, menyapa sesama santri 

ketika duduk-duduk didepan teras masjid 

maupun ketika memberitahu datangnya Waktu 

sholat dan menyegerakan mengambil air 

wudhu sehingga sikap-sikap tersebut adanya 

rasa kekeluargaan. 

Sebagaimana menurut Abdurrahman 

An-Nahlawi dalam bukunya‖ Pendidikan Islam 

di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat‖, 

mengatakan bahwa pola pengaruh keteladanan 

berpindah kepada peniru melalui beberapa 

bentuk yang salah satunya adalah pemberian 

pengaruh melalui keteladanan bisa juga 

dilakukan secara sengaja. Misalnya, seorang 

pengurus menyampaikan model bacaan yang 

diikuti oleh anggotanya.
163

 

Begitu pula menurut Abdullah Nasih 

Ulwan dalam bukunya ―Pedoman Pendidikan 

Anak Dalam Islam: Jilid I‖, mengatakan 

bahwa pendidikan dengan keteladanan berarti 
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pendidikan dengan memberi contoh, baik 

berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir, dan 

sebagainya. Banyak para ahli yang 

berpendapat bahwa pendidikan keteladanan 

merupakan metode yang paling berhasil. Hal 

itu karena dalam belajar orang pada umumnya, 

lebih mudah menangkap yang kongkrit 

ketimbang yang abstrak. Akhlak yang baik 

tidak dapat dibentuk hanya dengan pelajaran, 

instruksi dan larangan, sebab tabiat jiwa untuk 

menerima keutamaan itu, tidak cukup dengan 

perintah untuk mengerjakan ini dan jangan 

kerjakan itu.
164

 

 

b. Pembiasaan 

Dengan adanya pembiasaan ini diharapkan 

seluruh santri dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang sudah di tetapkan oleh pengurus 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar menjadikan 

seluruh kegiatan dilakukan dengan senang hati 

sehingga yang dirasa paksaan lama kelamaan sudah 

tidak terasa lagi sebagai paksaan dan beberapa 

pembiasaan yang diterapkan antara lain: 

 

 

1) Sholat Maghrib, Isya Berjama‘ah dan Sholat 

Jum‘at 
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Sholat Maghrib dan Isya berjama‘ah 

merupakan salah satu bentuk kegiatan di 

IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar yang 

wajib dilaksanakan oleh seluruh santri 

IRAMA. Pelaksanaannya para santri datang 

Maghrib sekitar 5 menit sebelum adzan 

Maghrib, yang mendapatkan tugas piket datang 

lebih duluan sekitar jam 17.00 guna 

membunyikan qira‘ dan membersihkan lantai 

masjid yang akan dipakai sholat, kemudian 

disela-sela waktu maghrib dan isya banyak 

dilaksanakan kegiatan-kegiatan IRAMA. 

Selain itu tiap hari jum‘at santri IRAMA laki-

laki yang sudah pulang sekolah atau yang hari 

libur sekolah nya hari jum‘at kebanyakan 

adalah santri yang sekolah laju di pondok-

pesantren wali songo juga diwajibkan 

melaksanakan Sholat Jum‘at dimasjid Ar-

Rahmah dan untuk santri putri tidak 

diwajibkan. 

2) Sholat Sunnah Qobliyah dan Ba‘diyah 

Shalat Sunnah Qobliyah dan Ba‘diyah 

adalah shalat yang di laksanakan sebelum dan 

sesudah Shalat Fardu yang di perbolehkan 

melaksanakannya. Shalat Sunnah Qobliyah 

dan Ba‘diyah yang di anjurkan kepada santri 

IRAMA untuk mendidik kebiasaan mereka 

mengerjakan amalam-amalan Sunnah. 

Pelaksanaan sholat sunnah tersebut memang 
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tidak dikerjakan oleh semua santri, hal ini 

diikarenakan sifatnya yang bebas namun ada 

anjuran yang selalu diiingatkan oleh pengurus 

ketika acara absensi santri. 

3) Wiridan Ba‘da Sholat 

Karena lokasi Masjid berada didekat 

pondok, adat tradisipun tidak jauh dari adat 

tradisi yang ada di pondok seperti halnya 

Wiridan Ba‘da Sholat yang menjadi tradisi 

masyarakat di masjid ini. Pengurus juga 

mengharuskan para remaja yang menjadi santri 

IRAMA agar mengikuti Wiridan Ba‘da Sholat 

sampai selesai. Pengurus lewat divisi dakwah 

dan keamanan mengawasi para santri dengan 

memanggil santri-santri yang tidak ikut 

wiridan untuk diberikan arahan-arahan tentang 

pahala dzikir bersama. Wiridan Ba‘da Shalat 

selain sudah menjadi tradisi jama‘ah Masjid 

Ar-Rahmah adalah sebagai penanaman 

pendidikan agama untuk menghafal do‘a-do‘a 

setelah Shalat.
 
 

4) Membaca Al-Qur‘an Ba‘da Maghrib 

Membiasakan remaja mengisi 

waktunya untuk mengaji bukan nonton TV, 

dalam hal ini IRAMA mempertahankan 

budaya waktu maghrib mengaji. Setelah 

melaksanakan Sholat Maghrib Berjama‘ah, 

Wiridan bersama dan Sholat Sunnah Ba‘diyah 

para remaja meneruskan kegiatannya Mengaji 

Al-Qur‘an Bersama-sama. Selama 15 menit di 
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isi dengan mengaji bersama sama, saling 

menyimak satu dengan yang lain, sehingga 

menjadikan santri yang belum bisa mengaji 

atau kurang betul bacaannya akan dibantu oleh 

pengurus atau temannya sampai lancar. 

Sebagaimana menurut Hadari Nawawi dalam 

bukunya ―Pendidikan dalam Islam‖, mengatakan 

bahwa Rasulullah Saw sendiri telah memerintahkan 

para pendidik agar mereka mengajarkan kepada 

anak-anak untuk mengerjakan shalat ketika 

berumur tujuh tahun. Dari segi praktisnya 

hendaknya pendidik atau orang tua mengajari anak 

tentang hukum shalat, bilangan rakaatnya, tata cara 

mengerjakannya kemudian mampu mengamalkan 

dengan berjama‘ah maupun sendiri, sehingga 

merupakan kebiasaan yang tidak terpisahkan 

dengan anak.
165

 

5) Kebersihan dan Jadwal Muadzin 

Program kebersihan dikoordinir oleh 

Pengurus IRAMA, setiap harinya, pengurus 

membuat jadwal bulis kebersihan secara 

bergantian tiap-tiap santri. Jadwal bulis 

dilaksanakan pada jam 17.00 sebelum maghrib 

dan setiap satu kelompok ada 2 pengurus yang 

masuk dalam jadwal bulis tersebut guna 

mengontrol dan mengkondisikan anngotanya 

dalam melaksanakan tugasnya. hal ini supaya 
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para santri dapat waspada sehingga terbiasa 

menjaga kebersihan masjid setiap hari. Setelah 

mereka mengerjakan bersih-bersih masjid lalu 

menjadi muadzin bergantian. Tujuannya untuk 

menanamkan pribadi santri yang suka 

mengumandangkan adzan dan sebagai bekal 

mereka besok ketika terjun di masyarakat. 

6) Yasinan dan berinfaq 

Malam jum‘at merupakan malam yang 

istimewa dalam agama islam. Para remaja 

IRAMA senantiasa melakukan kegiatatan yang 

bermanfaat seperti halnya Yasinan. Yasinan 

jug menjadi budaya turun temurun dimasjid 

ini, pelaksanaannya sekali dalam satu minggu 

yaitu ketika ba‘da Maghrib malam Jum‘at yang 

diikuti oleh seluruh remaja dan dipimpin oleh 

pengurus yang mendapatkan tugas menjadi 

imam Yasinan. Kegiatan ini bertujuan untuk 

membentuk kebiasaan remaja IRAMA yang 

selalu mendo‘akan kedua orang tuanya dan 

saudara-saudaranya baik masih hidup dan 

sudah meninggal dan mereka juga dididik bisa 

menjadi imam tahlil ketika nanti terjun di 

masyarakat. Setelah Kegiatan Yasinan selesai, 

sambil menunggu adzan Isya acara diteruskan 

dengan Infaq wajib mingguan. Infaq 

dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu 

bertepatan pada hari Kamis malam Jum‘at 

ketika setelah acara yasinan, santri dibiasakan 

untuk infaq. Sehingga santri akan menyisihkan 
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sebagian uang sakunya dan disumbangkan 

ketika infaq. Pengurus mengkoordinir untuk 

pembayarannya kemudian dikumpulkan ke 

bagian bendahara, terkadan langsung 

bendaharanya sendiri yang mengkoordinir, 

dengan infaq ini acara yang di progamkan oleh 

pengurus bisa terbantu dan lancar.  Hal ini 

dilakukan supaya santri senantiasa berbagi dan 

beramal untuk tabungan di akhirat kelak. 

Sehingga diharapkan apabila ketika 

bermasyarakat mereka juga terbiasa. Hasil dari 

infaq tersebut digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan organisasi. 

Sebagaimana menurut Ahmad D. Marimba 

dalam bukunya ―Pengantar Filsafat Pendidikan‖, 

mengatakan bahwa tujuan utama dari pembiasaan 

adalah penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan 

mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat 

dikuasai oleh si terdidik. Bagi pendidikan manusia 

pembiasaan itu mempunyai implikasi yang lebih 

mendalam dari pada sekedar penanaman cara-cara 

berbuat dan mengucapkan. Pembiasaan ini harus 

merupakan persiapan untuk pendidikan selanjutnya. 

Dan pendidikan tidak usah berpegang teguh pada 

garis pembagian yang kaku. Dimana mungkin 

berilah penjelasan-penjelasan sekedar makna 

gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan dan ucapan-
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ucapan itu dengan memperhatikan taraf kematangan 

si terdidik.
 166

 

c. Nasihat 

1) Melalui pengajian mingguan Remaja 

Mengajarkan akhlak terhadap siswa 

merupakan hal yang sangat penting pada usia 

remaja karena hal ini bisa memberikan stimulus 

agar remaja dapat mempraktekkan sesuai 

kehendak hati dalam kehidupan sehari-hari.  

Proses pembinaan dilakukan melalui kegiatan 

pengajian yang diprogam oleh pengurus dengan 

mengundang pemateri dari Pembina, 

pembimbing organisasi dan kadang juga dari 

ustadz atau ustadzah pondok. kegiatan 

pengajian remaja ini juga sarana para pengurus 

untuk memberikan keilmuan kepada anggota 

dengan mengundang Pembina dan 

pembimbing, karena pada dasarnya para 

pengurus sama-sama ilmunya dengan anggota. 

Juga menjadi salah satu sarana untuk 

memotivasi para remaja untuk giat pergi 

kemasjid. 

2) Melalui Majlis Sholawat 

Bersholawat kepada Nabi Muhammad 

adalah bentuk rasa cinta ummat kepada nabi, 

meneladani sirahnya, memahami hadisnya serta 

melaksanakan ajaran yang di bawanya. 
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Sholawat yang diterapkan di IRAMA adalah 

sholawat Ad-Diba‘I diiringi oleh group hadrah 

IRAMA sendiri yang bernama Tibbul Qulub. 

Majlis Sholawat yang diadakan IRAMA di 

ikikuti seluruh santri setiap hari Jum‘at malam 

Sabtu setelah sholat Isya jam 19.30. karena 

banyak dari anggota IRAMA masih berstatus 

Pelajar, acara ini di buat singkat hanya 

berlangsung 30 menit. 

Sebagaimana menurut Abdullah Nashih 

Ulwah dalam bukunya ―Pendidikan Anak 

Menurut Islam: KAIDAH-KAIDAH DASAR‖, 

mengatakan bahwa diantara metode dan cara-

cara mendidik yang efektif di dalam upaya 

membentuk keimanan anak, mempersiapkan 

secara moral, psikis, dan sosial adalah dengan 

mendidiknya dengan memberi nasihat. Nasihat 

sangat berperan dalam menjelaskan kepada 

anak tentang segala hakikat, menghiasinya 

dengan moral mulia, dan mengajarinya tentang 

prinsip- prinsip Islam. Maka tidak aneh bila kita 

dapati Al-Quran menggunakan metode ini dan 

berbicara kepada jiwa dengan nasihat.
167

 

 

 

 

3) Hukuman 
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Hukuman juga dapat menjadi nasihat 

berupa tindakan dengan mengontrol santri agar 

taat dalam mematuhi aturan. Sebab dengan 

mendapat hukuman santri menjadi takut untuk 

mengulangi perbuatan yang melanggar 

peraturan itu. Di Organisasi IRAMA hukuman 

yang diberikan tidak untuk menyiksa dan 

mengekang anggota. Tapi dengan cara yang 

baik dan bersifat mendidik. Sebab dengan 

mendapat hukuman yang seenaknya dapat 

merusak mental santri untuk pergi mengikuti 

kegiatan remaja masjid. Dalam pelaksanaannya 

remaja yang mendapatkan hukuman dipanggil 

dahulu ke kamar pengurus kemudian baru 

diberi hukuan sesuai dengan apa yang 

dilanggar. Hukumannya beragan mulai 

menyapu, mengepel lantai masjid, menghafal 

do‘a-do‘a harian, surat-surat pendek kadang 

juga suruh menulis cerita nabi kemudian 

diceritakan didepan teman-temannya. 

Sebagaimana menurut M. Arifin dalam 

bukunya Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan 

Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner‖, mengatakan bahwa hukuman 

tidak usah selalu hukuman badan. Hukuman 

biasanya membawa rasa tak enak, 

menghilangkan jaminan dan perkenan kasih 

sayang. Hal mana yang tak diinginkan oleh 

anak. Ini mendorong anak untuk selanjutnya 

tidak berbuat lagi. Tetapi seperti disebutkan di 
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atas anak-anak biasanya bersifat pelupa. Oleh 

karena itu tinjaulah dengan seksama perbuatan-

perbuatannya, bilakah pantas untuk di hukum. 

Hukuman menghasilkan pula disiplin. Pada 

taraf yang lebih tinggi, akan menginsafkan anak 

didik. Berbuat atau tidak berbuat bukan karena 

takut akan hukuman, melainkan karena 

keinsafan sendiri.
 168

 

d. Latihan 

Kegiatan ini dapat mengasah potensi yang 

dimiliki setiap santri, seperti contoh Muhadoroh 

(latihan pidato). Santri dilatih untuk berani tampil 

di depan teman-temannya dengan penyampaian 

yang lantang tidak gugup. Muhadoroh mendidik 

para santri percaya diri serta membiasakan diri 

berbicara didepan umun. Dalam hal membaca Al 

Quran, metode Ummi menjadi metode tartil Al-

Qur‘an. Dengan adanya metode tersebut dapat 

mengawasai atau mengoreksi kesalahan-kesalahan 

bacaan yang dilakukan santri, selain itu para santri 

juga dilatih, berseni islami, bersosial berorganisasi 

yang semuanya bertujuan untuk mendidik serta 

membina santri supaya menjadi kader-kader 

generasi islami yang multitalenta, berprestasi dan 

mampu menjawab kebutuhan zaman. 

1) Muhadoroh 
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Dalam rangka mendidik dan membina 

remaja masjid menjadi kader generasi islami 

yang bermental tangguh dan mempunyai rasa 

percaya diri untuk berbicara dimuka umum 

maka perlu adanya pelatihan untuk 

mendidiknya. Di Organisasi IRAMA 

muhadoroh menjadi tempat mereka mengasah 

percaya diri dan berbicara di muka umum. 

Dalam muhadoroh para remaja akan diberi 

kesempatan berceramah didepan teman-

temannya dengan 4 bahasa yaitu bahasa 

Indonesia, Arab, Inggris dan Jawa, waktu 

pelaksanaan setiap malam Kamis sehabis 

Mengaji Ba‘da Maghrib dengan durasi sekitar 

15 Menit. Karena kebanyakan remaja IRAMA 

dari kalangan santri Pondok Pesantren Wali 

Songo, Acara seperti ini sudah biasa dan bukan 

hal yang baru yang membuat mereka takut 

untuk mengikutinya. Tetapi sebagian remaja 

yang tidak sekolah pondok menjadi kegiatan 

yang butuh mental dan menantang, juga perlu 

persiapan yang matang. 

2) Tartil Metode Ummi 

Membaca Al-Qur‘an dengan lancar 

adalah dambaan para remaja IRAMA. Oleh 

karena itu para pengurus memilih metode 

Ummi sebagai sarana membimbing baca tartil 

Al-Qur‘an yang tepat dan cepat. Dalam 

menggunakan metode Ummi ini para remaja 

IRAMA merasakan kecocokan dalam segala 
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bentuk nada baca, tajwid, dan sebagainya. 

Kegiatan tartil metode Ummi ini senantiasa 

dilaksanakan secara rutin dan bersamaan 

dengan kegiatan mengaji setelah magrib. 

Dengan adanya sbaca tartil Al-Qur‘an metode 

Ummi membuat kualitas baca remaja baik dan 

benar. Alasan metode Ummi dipilih menjadi 

metode tartil baca Al-Qur‘an di remaja IRAMA 

karena metode tersebut sudah dikuasai oleh 

keseluruhan pengurus. Selain itu metode 

tersebut terkenal cepat dan mudah dipahami. 

Kemudian para remaja juga dilatih untuk 

menghafal Juz ‗Amma dan surat-surat pilihan. 

Dengan harapan remaja masjid dapat hafal dari 

sebagian kitab suci Al-Qur‘an. Juga menjadi 

bekal kelak menjadi Imam sholat bersama 

teman sebayanya. Selain Juz ‗Amma mereka 

dibimbing untuk menghafalkan ayat dan surat 

pilihan seperti ayat-ayat Tahlil, suarat Yasin, 

surat Al-Waqi‘ah dan surat Al-mulk. Juga tidak 

lupa dalam menghafal harus menggunakan 

buku pedoman hafalan.   

3) Khataman Al-Qur‘an. 

Khataman Al-Qur‘an inimerupakan 

kegiatan yang berisikan dengan kegiatan 

membaca Al-Quran yang dilaksanakan dari 

pagi sampai sore hari yang dimulai dari Juz 1 

sampai dengan Juz 30 yang diakhiri dengan doa 

Khotmul Qur‘an. Adapun jadwal 

pelaksanaannya pada bulan-bulan tertentu yaitu 
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bulan Sya‘ban (menjelang dan menyongsong 

bulan Ramadhan), Bulan Ramadhan (pada 

waktu Nuzulul Qur‘an) dan pada bulan 

Muharam (peringatan 10 Muharam). Kegiatan 

ini senantiasa dilakukan oleh seluruh Pembina, 

pembimbing, pengurus dan anggota IRAMA 

dengan begitu masjid menjadi ramai dengan 

lantunan ayat-ayat suci Al-Qur‘an sehari penuh. 

Adanya kegiatan ini diharapakan dapat melatih 

kelancaran membaca Al-Qur‘an sehingga 

remaja IRAMA dapat menjadi generasi yang 

Qur‘ani, Islami dan Berprestasi. Acara ini 

menyentuh seluruh aspek mulai dari Ta‘mir 

Masjid, Pembina, Pembimbing, Pengurus dan 

Anggota Remaja IRAMA juga sebagai sarana 

bersilaturahmi dan memakmurkan masjid. 

4) Hadrah 

Untuk ikut melestarikan budaya 

kesenian islami seperti Hadrah, remaja IRAMA 

mengadakan latihan hadrah Al-banjari yaitu 

latihan bersholawat dengan nada irama merdu 

yang diiringi suara terbang. Dalam pelaksanaan 

Hadrah Al-Banjari di adakan pelatihan setiap 

hari Jum‘at Sore Setelah Sholat Ashar 

Berjama‘ah, kemudian ditampilkan ketika 

dalam acara Rutin Majlis Sholawat IRAMA 

sebulan sekali. Tidak semua remaja wajib 

mengikuti acaara pelatihan Hadrah Al-banjari 

karena yang mengikuti latihan hanya anggota 

Group Hadrah, akan tetapi pada kenyataannya 
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ketika latihan banyak dari remaja yang ikut 

dalam latihan. Group hadrah yang dimiki oleh 

Remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar 

bernama Tibbul Qulub yang artinya Group 

Sholawat Pengobat Hati. Group Hadrah ini 

sudah dikenal oleh masyarakat Ngabar, karena 

keaktifan group Hadrah dalam mengisi 

berbagai pengajian-pengajian serta sering 

mengikuti perlombaan-perlombaan, bahkan 

pernah memenangkan juara 1 lomba Hadrah 

yang diadakan Pondok-Pesantren Wali Songo 

Ngabar. kegiatan Hadrah menjadi kegiatan 

untuk memberi semangat para remaja IRAMA 

lebih mencintai Rasulullah dan melestarikan 

kesenian Islami.  Group Hadrah Tibbul Qulum 

IRAMA sering bersilaturahmi sesama Group 

hadrah dan juga pernah mengikuti acara 

perlombaan di lomba Hadrah Grebeg Suro, 

menghadiri undangan acara di PCC Ngabuburit 

dan di acara pengajian lainnya. Dengan begitu 

dapat menjadi daya saing para remaja IRAMA 

dalam mencipakan generasi Islami yang 

berprestasi. 

Sebagaimana menurut Abdurrahman An-

Nahlawi dalam bukunya ―Pendidikan Islam Di 

rumah, Sekolah dan Masyarakat‖ mengatakan 

bahwa sebagian ulama salaf menuturkan bahwa 

ilmu itu dapat bertambah dan semakin kuat jika 

diamalkan dan akan berkurang jika tidak di 

amalkan. Bertambahnya kekuatan ilmu itulah 
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yang merupakan hakikat pendidikan Islam dan 

perkembangan psikologi manusia yang telah 

dibuktikan melalui berbagai eksperimen. 

Dalam pola pendidikan Rasulullah SAW 

mengetengahkan doa-doa penting dan ayat-ayat 

Al-Qur‘an kepada para sahabat dengan 

mengulang-ulang doa atau ayat tersebut 

dihadapan Rasulullah SAW Agar beliau dapat 

menyimak bacaan para sahabat dan sahabat 

meniru bacaan Rasulullah SAW.
169

 

5) Bersosial dan Berorganisasi 

Remaja di Perkumpulan Masyarakat 

Ngabar Tengah yang mengikuti Ikatan Remaja 

Masjid Ar-Rahmah (IRAMA) merupakan sebuah 

bukti bahwasanya remaja tersebut sudah mau 

bersosial dengan lingkungannya. Dengan 

ditandai meningkatnya jiwa sosial remaja 

tersebut, contohnya tumbuh rasa prihatin dan 

saling mengingatkan kepada teman yang tidak 

mau pergi ke masjid sehingga menggugah 

hatinya untuk menjenguk dan mengajak pergi ke 

masjid. selain dari kebiasaan sosial yang muncul 

secara tiba-tiba, pengurus IRAMA juga 

memberikan stimulus kepada remaja IRAMA 

berupa nasihat, keteladanan dan membiasakan 

mereka saling membantu dalam hal apapun. 

Tampak pada suatu hari adanya masyarakat yang 
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sedang memdapat musibah berupa sanak 

keluarga yang meninggal dunia, remaja IRAMA 

juga ikut berbela sungkawa dengan kegiatan 

Ta‘ziyah sekaligus membacakan yasin dilanjut 

dengan bacaan ayat-ayat tahlil selama tujuh hari 

lamanya. Dan ini menjadi sebuah nilai positif 

yang tinggi dalam bersosial remaja IRAMA 

dengan masyarakat. Remaja IRAMA Juga dibina 

untuk mempunyai Akhlak pemimpin yang baik. 

Ketika masih anggota mereka harus siap 

menjalankan perintah pengurus begitu 

sebaliknya ketika mereka sudah diangkat 

menjadi pengurus mereka harus mampu dan siap 

menjalankan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Hal ini lah yang akan membentuk 

akhlak pemimpin adil, konsisten dan 

bertanggung jawab. Dalam Perkumpulan 

Masyarakat Ngabar Tengah pengurus IRAMA 

adalah elemen yang penting sekali dalam 

pengkaderisasi remaja, karena setelah mereka 

selesai menjadi pengurus IRAMA akan diangkat 

menjadi Pemuda Ngabar Tengah yang semakin 

besar tanggung jawab serta tantangannya. 

Demikianlah berbagai metode yang 

diberikan dalam pembinaan akhlak Al-

Karimah Remaja yang semuanya bertujuan 

menjadikan remaja IRAMA Masjid Ar-

Rahmah Ngabar lebih baik dan memiliki 

nilai tambah dari Remaja Masjid lainnya 

memiliki akhlak yang mulia serta 
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menunjukkan ke eksistensi dan 

keistiqomahan Organisasi IRAMA. 

Sebagaimana pula rumusan cukup 

sederhana yang ditawarkan oleh Zakiyah 

Darajat bahwa tujuan pendidikan akhlak 

adalah untuk membentuk karakter muslim 

yang memiliki sifat-sifat terpuji. Menurut 

Zakiyah, dalam ajaran Islam, akhlak tidak 

dapat dipisahkan dari iman. Iman 

merupakan pengakuan hati, dan akhlak 

merupakan pantulan iman tersebut pada 

perilaku, ucapan dan sikap. Iman adalah 

maknawi dan akhlak adalah bukti. 

Demikian berbagai metode yang diberikan 

dalam pembinaan akhlak Al-Karimah siswa yang 

semua ini bertujuan menjadikan remaja yang ada 

di perkumpulan masyarakat Ngabar Tengah 

umumnya dan remaja masjid Ar-Rahmah pada 

khususnya lebih baik dan memiliki nilai tambah 

dari remaja yang lain yaitu memiliki akhlak yang 

mulia. Sedangkan pula rumusan cukup sederhana 

namun sangat mengena telah ditawarkan oleh 

Zakiah Daradjah bahwa tujuan pembinaan 

akhlak adalah untuk membentuk karakter 

muslim yang memiliki sifat-sifat terpuji. 

Menurut Zakiah, dalam ajaran Islam, akhlak 

tidak dapat dipisahkan dari iman. Iman 

merupakan pengakuan hati, dan akhlak 

merupakan pantulan iman tersebut pada perilaku, 
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ucapan dan sikap. Iman adalah maknawi dan 

akhlak adalah bukti.  

 

2. Kendala-Kendala Dalam Pembinaan Akhlak Al-

Karimah Melalui Organisasi Ikatan Remaja Masjid 

(IRAMA) di Perkumpulan Masyarakat Ngabar 

Tengah 

Diantara kendala-kendala tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Dari Remaja  

Hal ini bisa dilihat ketika terdengar 

adzan masih ada beberapa remaja yang enggan 

pergi kemasjid atau ada remaja yang hanya 

pergi kemasjid kemudian cepat-cepat bergegas 

pulang untuk menghindari teman-teman 

Remaja Masjid. 

Sebagaimana menurut Abuddin Nata 

dalam bukunya ―Akhlak Tasawuf‖, 

mengatakan bahwa pengaruh pembentukan diri 

seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam 

yang bentuknya dapat berupa potensi batin 

yang ada dalam diri manusia, hal ini yang 

disebut intuisi. Intuisi adalah merupakan 

kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu 

yang baik atau buruk dengan sekilas tanpa 

melihat buah dan akibatnya. Kekuatan batin 

atau disebut juga sebagai kata hati adalah 
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merupakan potensi rohaniah yang secara fitrah 

telah ada pada diri setiap orang.
170

  

 

b. Faktor Eksternal  

1) Faktor Dari Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus IRAMA 

Salah satu peran pembina, Pembimbing 

dan Pengurus adalah menjadi suri tauladan, 

dilain waktu mereka harus mampu menjadi 

teman sahabat bagi anggotanya agar mereka 

merasa nyaman, jangan hanya menjadi 

penyuruh akan tetapi tidak mau melakukan, 

disini pembimbing sebagai pendidik sedangkan 

anggota sebagai peserta didik dan bagaimana 

anggota mau meniru kalau semua jajaran 

pembina pembimbing dan pengurus tidak 

melakukannya, anggota akan mengalami 

kebingungan mencari figur yang ditiru.  

Sebagaimana menurut Zuhairini dalam 

bukunya ―Metodik Khusus Pendidikan 

Agama‖, mengatakan bahwa pendidik agama 

ia mempunyai pertanggungjawaban yang lebih 

berat dibandingkan dengan pendidik pada 

umumnya., karena selain bertanggungjawab 

sebagai pembentukan pribadi anak yang sesuai 

dengan ajaran islam, ia juga bertanggung 

jawab terhadap Allah SWT.
171
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2) Faktor Lingkungan (Pergaulan) 

Faktor Lingkungan (Pergaulan) juga 

merupakan kendala yang dialami dalam 

pembinaan Akhlak Al-Karimah. Walaupun 

lingkungan Masjid Ar-Rahmah masih dekat 

dengan lingkungan pondok tapi tidak semua 

remaja sekolah di pondok. Jadi, bisa terjadi 

kemungkinan mereka berteman dan bergaul 

dengan teman yang kurang tepat. Dan perlu 

diketahui Akhlak yang buruk cepat menular. 

Apalagi usia mereka masih berada pada usia 

yang identik dengan ikut-ikutan atau bahkan 

coba-coba. 

Sebagaimana menurut Mahfudz 

Shalahuddin dalam bukunya ―Pengantar 

Psikologi Umum‖, mengatakan bahwa 

lingkungan adalah segala sesuatu yang 

melingkupi atau mengelilingi individu 

sepanjang hidupnya, baik secara fisik, sosial 

dan psikologi.
172

 

3) Faktor Dari Orang Tua 

Peran orang tua sangat dibutuhkan oleh 

Pengurus karena pembinaan Akhlak yang 

utama adalah melalui pendidikan keluarga, 

namun hal ini justru menjadi salah satu 

kendala yang dirasakan oleh Pengurus IRAMA 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar. Tidak semua 
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keluarga remaja mendukung anaknya ikut 

IRAMA. Ada juga keluarga yang model 

pendidikannya terlalu lentur. Dengan begitu 

membentuk pribadi remajanya susah diatur. Ini 

semua terjadi lkarena faktor pendidikan orang 

tua.  

Sebagaimana menurut Rasulullah SAW 

yang dikutip Jalaluddin dalam bukunya 

―Psikologi Agama‖, mengatakan bahwa fungsi 

dan peran orang tua bahkan mampu untuk 

membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. 

Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan 

sudah memiliki potensi untuk beragama, 

namun bentuk keyakinan agama yang dianut 

anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan, 

pemeliharaan, dan pengaruh kedua orang tua 

mereka.
173

 

 

3. Usaha-Usaha Mengatasi Kendala-Kendala Dalam 

Pembinaan Akhlak Al-Karimah Melalui 

Kegiatan Ikatan Remaja Masjid (IRAMA) di 

Perkumpulan Masyarakat Ngabar Tengah 

Usaha untuk menanggulangi terhadap 

kendala tersebut, diantaranya: 

 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Dari Remaja  
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Usaha yang dilakukan Untuk Anggota 

IRAMA adalah dengan melakukan kerjasama 

antar Pembina, Pembimbing dan pengurus 

dan pembinaan remaja terutama yang tidak 

mau pergi ke masjid. 

Sebagaimana pernyataan dari 

Abdullah Nashih Ulwan dalam bukunya 

―Pendidikan Anak Menurut Islam: KAIDAH-

KAIDAH DASAR‖, mengatakan bahwa 

karena itulah para pendidik hendaknya 

memahami hakikat dan metode Al-Qur‘an 

dalam upaya memberikan nasihat, petunjuk, 

dan dalam membina anak-anak kecil sebelum 

dan sesudah dewasa secaara spiritual, moral, 

dan sosial. Sehingga mereka menjadi anak-

anak yang baik, sempurna, berakhlak, 

berfikir dan berwawasan matang.
174

 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Dari Pembina, Pembimbing dan 

Pengurus IRAMA 

Adanya pengarahan dari Pembina 

kepad seluruh Pembina, Pembimbing,dan 

Pengurus untuk lebih tanggungjawab dan 

niatkan pembinaan remaja ini sebagai 

ladang ibadah. 

Sebagaimana pernyataan dari 

Zuhairini dalam bukunya ―Metodik Khusus 
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Pendidikan Agama‖, mengatakan bahwa 

pendidik adalah salah satu faktor 

pendidikan yang sangat penting, karena 

pendidikan itulah yang akan 

bertanggungjawab dalam pembentukan 

pribadi anak didiknya. Terutama pendidikan 

Agama ia mempunyai pertanggungjawaban 

yang lebih berat dibandingkan dengan 

pendidik pada umumnya, karena selain 

bertanggungjawab sebagai pembentukan 

pribadi anak yang sesuai dengan ajaran 

Islam, ia juga bertanggungjawab terhadap 

Allah SWT.
 175

 

2) Faktor Dari Lingkungan (Pergaulan) 

Semua Anggota dan Pengurus 

IRAMA tidak boleh membiarkan anak-anak 

tersebut bergaul dengan teman yang salah 

yaitu dengan mengajak mereka atau 

mendekati mereka supaya mereka merasa 

nyaman dengan kita dan mau bergaul 

dengan kita akhirnya remaja tersebut 

menjadi mudah diarahkan untuk kembali 

aktif pergi ke masjid dan menghadiri acara-

acara IRAMA. 

Adalah suatu kenyataan bahwa 

pribadi-pribadi atau individu-individu, 

sebagai bagian dari alam sekitarnya, tidak 

dapat lepas dari lingkungannya itu. Bahkan 
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beberapa ahli menyatakan bahwa individu 

tak akan berarti apa-apa tanpa adanya 

lingkungan yang mempengaruhinya.  

Pernyataan ini banyak mengandung 

kebenaran sebab lingkungan adalah segala 

sesuatu yang melingkupi atau mengelilingi 

individu sepanjang hidupnya. Karena 

luasnya pengertian ―segala sesuatu‖ itu, 

maka dapat disebut bahwa baik lingkungan 

fisik, lingkungan sosial, maupun lingkungan 

psikologi, merupakan sumber pengaruh 

terhadap kepribadian seseorang.
176

 

3) Faktor Dari Orang Tua 

Kerjasama antara Pembina, 

Pembimbing, dan Pengurus dengan orang 

tua anggota remaja IRAMA. Oleh karena 

itu  pihak IRAMA mengadakan pemahaman 

kepada orang tua tentang pentingnya 

mengikuti IRAMA, dan selalu menjalin 

komunikasi kepada saudara sanak familinya 

untuk mendukung anak tersebut mengikuti 

kegiatan Organisasi IRAMA. 

Keluarga menurut para pendidik 

merupakan lapangan pendidikan yang 

pertama dan pendidiknya adalah kedua 

orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) adalah 

pendidik kodrati. Mereka pcndidik bagi 

anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan 
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bapak diberikan anugerah oleh Tuhan 

Pencipta berupa naluri orang tua. Karena 

naluri ini timbul rasa kasih sayang para 

orang tua kepada anak-anak mereka, hingga 

secara moral keduanya merasa terbeban 

tanggungjawab untuk memelihara, 

mengawasi, melindungi serta membimbing 

keturunan mereka. Menurut Rasulullah 

SAW, fungsi dan peran orang tua bahkan 

mampu untuk membentuk arah keyakinan 

anak-anak mereka. Menurut beliau, setiap 

bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi 

untuk beragama, namun bentuk keyakinan 

agama yang akan dianut anak sepenuhnya 

tergantung dari bimbingan, Pemeliharaan, 

dan pengarauh kedua orang tua.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
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1. Untuk membina akhlak Al-Karimah remaja 

dilakukan dengan menggunakan beberapa strategi, 

diantaranya: a. Keteladanan melalui: Cara 

berpakaian dan menerapkan 5S (Senyum,Salim, 

Sapa, Sopan dan santun); b. Pembiasaan 

melalui:Sholat Maghrib, Isya Berjama‘ah dan 

Sholat Jum‘at, Sholat Sunnah Qobliyah Maghrib 

dan Qobliyah Ba‘diyah Isya,Wiridan Ba‘da Sholat, 

Membaca Al-Qur‘an Ba‘da Maghrib, Kebersihan 

dan Jadwal Muadzin, Yasinan dan berinfaq; c. 

Nasihat melalui: Melalui pengajian mingguan 

Remaja, Melalui Majlis Sholawat, Hukuman; d. 

Latihanmelalui: Muhadoroh, Tartil Metode 

Ummi,Khataman Al-Qur‘an, Hadrah, Bersosial dan 

Berorganisasi. DemikianlahDemikianlah berbagai 

metode yang diberikan dalam pembinaan akhlak 

Al-Karimah Remaja yang semuanya bertujuan 

menjadikan remaja IRAMA Masjid Ar-Rahmah 

Ngabar lebih baik dan memiliki nilai tambah dari 

Remaja Masjid lainnya memiliki akhlak yang mulia 

serta menunjukkan ke eksistensi dan keistiqomahan 

Organisasi IRAMA. 

2. kendala-kendala dalam pembinaan remaja IRAMA 

Masjid Ar-Rahmah Ngabar adalah sebagai berikut: 

a. faktor Internal: 1) faktordari remaja yaitu 

kurangnya kesadaran; dan b. faktor eksternal yaitu: 

1) faktor dari pembina, pembimbing dan pengurus 

IRAMA yaitu kurangnya komunikasi dan 

kekompakan diantara mereka; 2) faktor lingkungan 
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(pergaulan) dan 3) faktor dari orang tua yang 

kurangnya dukungan dan perhatian. 

3. Usaha untuk menanggulangi terhadap kendala 

tersebut, diantaranya: a. faktor Internal: 1) faktor 

dari remaja yaitu dengan kerjasama antar pengurus; 

dan b. faktor eksternal yaitu: 1) faktor dari 

pembina, pembimbing dan pengurus IRAMA yaitu 

seringnya pembina adakan kumpul bersama 

pembina, pembimbing dan pengurus; 2) faktor 

lingkungan (pergaulan) dan 3) faktor dari orang tua 

yang kurangnya dukungan dan perhatian dengan 

menjaga komunikasi baik dari teman-temannya, 

orang tua maupun orang terdekatnya. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kegiatan 

Remaja Masjid IRAMA Masjid Ar-Rahmah Ngabar, 

maka penulis memberikan saran sebagai pertimbangan 

dari beberapa pihak terkait, antara lain: 

1. Bagi Organisasi IRAMA 

a. Hendaknya pihak organisasisering melakukan 

komunikasi dengan Ta'mir Masjid dalam 

menghadapi segala permasalahan yang terjadi, 

serta harus selalu menginovasi acaranya agar 

banyak remaja yang tertarik untuk bergabung 

dan memberikan semangat dalam Organisasi 

Remaja IRAMA. 

2. Bagi Pembina, Pembimbing dan Pengurus 
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a. Senantiasa bekerjasama dengan orang tua 

remaja dan pemangku masyarakat untuk 

melakukan pemantauan terhadap remaja. 

b. Menjadi tauladan yang baik bagi Anggotanya 

c. Hendaknya mempertahankan pelaksanaan 

pembinaan akhlak Al-Karimah yang sudah 

membudaya dalam lingkungan sekolah, bahkan 

diharapkan dapat ditingkatkan dan jauh lebih 

baik lagi. 

3. Bagi Anggota Remaja IRAMA 

a. Senantiasa mentaati peraturan dan kegiatan-

kegiatan yang ditetapkan oleh pengurus. 

b. Hendaknya remaja memupuk kesadaran akan 

pentingnya mengikuti remaja masjid dalam 

membina akhlak Al-Karimah, sehingga mereka 

dapat memperbaiki akhlak mereka tanpa harus 

dikomando terlebih dahulu dan dapat 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

c. Remaja perlu merenungi diri sendiri akan 

perbuatan yang baik, karena segala perbuatan 

kita pastinya dipertanggungjawabkan di di 

akhirat kelak. 
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