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ABSTRAK 
 

Nama  : Nurwahyuni 
NIM : 20100118068 
Jurusan/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Tarbiyah dan Keguruan 
Judul : Peranan Ikatan  Remaja  Masjid  Dalam  Membina 

Akhlakul Karimah Remaja Di Tamalate Desa 
Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 
Kabupaten Gowa. 

 
Skripsi ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk peranan 

ikatan  remaja  masjid dalam membina akhlakul karimah remaja di Tamalate Desa 
Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, 2) 
Mendeskripsikan peran remaja berkontribusi terhadap pembinaan akhlakul 
karimah remaja di Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 
Kabupaten Gowa, 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 
pembinaan akhlak remaja di masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu 
Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi 
dengan menggunakan instrument pengumpulan data yaitu pedoman observasi dan 
pedoman wawancara. Teknik analisis datanya dengan menggunakan langka-
langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. 
Adapun sumber data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pengurus masjid, 
remaja masjid, dan remaja sekitar masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu 
Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk-bentuk peranan ikatan  
remaja  masjid dalam membina akhlakul karimah remaja di Tamalate Desa 
Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa seperti pada 
kegiatan peringatan hari besar Islam(PHBI), Kajian ahad pagi, memakmurkan 
masjid, Kegiatan Ramadhan, Ceramah  umum, Bimbingan membaca Al-Qur’an; 
2) Peran remaja berkontribusi terhadap pembinaan akhlakul karimah remaja di 
Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 
yaitu ikatan remaja masjid berkontribusi dalam mengajar di TPA, ikatan remaja 
masjid berkontribusi dalam menjaga kebersihan masjid, ikatan remaja masjid 
berkontribusi dalam kegiatan hari besar Islam, dan berkontibusi dalam 
pengumpulan dan pembagian zakat; 3) faktor pendukung dan penghambat 
pembinaan akhlak remaja di masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu 
Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Faktor pendukung: adanya 
dukungan dari masyarakat, pengurus masjid dan sarana prasarana yang memadai. 
Faktor penghambat: Minimnya sumber daya manusia, faktor dana dan adanya 
program yang belum terlaksana. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah mendorong kepada ikatan remaja 
masjid agar selalu memberikan contoh yang baik bagi remaja lainnya serta 
melakukan kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat agar dapat membentuk 
akhlakul karimah remaja yang jauh lebih baik. 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara fitrah manusia merupakan mahkluk sosial yang saling 

membutuhkan bantuan satu sama lain. Karena tidak ada seorangpun yang dapat 

hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Hal ini menyebabkan terjadinya 

hubungan timbal balik yang dalam istilah sosiologi disebut interaksi sosial. 

Interaksi sosial adalah kunci dari kehidupan sosial, tanpa interaksi sosial tidak 

akan mungkin ada kehidupan bersama. Pergaulan hidup semacam itu baru akan 

terwujud apabila orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja 

sama saling berbicara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Apabila dua orang 

bertemu, maka interaksi sosial dimulai saat itu. Mereka saling menegur, menjabat 

tangan, saling berbicara, atau bahkan berkelahi.1 

Proses interaksi yang terjadi pada individu merupakan sesuatu yang 

penting, karena melalui proses interaksi individu tersebut belajar mengenal 

lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya untuk 

memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan 

baik sebagai individu maupun anggota kelompok suatu masyarakat.2 

Pembinaan akhlak merupakan bagian yang sangat penting dalam tujuan 

pendidikan nasional. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa:  

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha 

 

1Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2012), 

h. 61.  

2Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala 

Pemahaman Sosial (Jakarta: Kencana, 2015), h. 115. 

1 

 



 

 
 

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3 Dalam Q.S Al 

Mujadalah/58:11. 

ُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا ِمْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوا اْلِعْلَم دََرٰجت     …يَْرفَعِ ّٰللاه

Terjemahnya: 

Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.4 

Remaja merupakan generasi yang mewarisi negara Indonesia pada masa 

yang akan datang. Berbagai harapan diletakkan pada remaja agar mereka bisa 

menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang kearah kesejahteraan 

negara secara keseluruhan. Namun pada realitanya, berbagai pihak mulai menaruh 

kebimbangan tentang gejala sosial yang melanda remaja masa kini. 

Masa remaja merupakan masa peralihan, mereka belum bisa mengontrol 

tingkat emosinya secara tepat hingga tidak dapat dipungkiri akan terjadi daya 

brontak dari remaja itu sendiri. Selain itu remaja juga mulai merasakan pahit 

manisnya kehidupan dan mereka sendiri harus belajar menyelesaikan 

permasalahan yang mereka hadapi. 5 

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun 

bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. sedangkan pengertian remaja 

menurut Zakiah Drajat adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan 

dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa 

perkembangan fisiknya maupun perkembangan spikisnya. Mereka bukanlah anak-

anak baik bentuk badan ataupum cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula 

orang dewasa yang telah matang. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh 

 

3Pemerintah Repoblik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 49.   
4Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirannya (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 

2017), h. 793. 

5Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 72. 



 

 
 

para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini 

biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12-15 tahun adalah masa awal, 15-18 tahun 

masa remaja pertengahan dan 18-21 tahun masa remaja akhir.6  

Menurut peneliti, melihat kondisi remaja sekarang ini mereka disibukkan 

dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, membuat mereka lalai 

dan lupa akan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Oleh 

karena itu maka perlu dilakukannya suatu  upaya penyelamatan generasi muda, 

dengan mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan remaja masjid sebagai upaya 

penyelamatan generasi muda dan kita semua mempunyai kewajiban untuk 

menyelamatkannya dalam bentuk apapun. Untuk itu perlu diadakan suatu 

pembinaan akhlak atau penanaman nilai-nilai agama Islam terhadap anak remaja. 

Ikatan remaja masjid adalah organisasi perkumpulan para remaja muslim 

yang bergerak disuatu masjid untuk memakmurkan, mengaktifkan, menghidupkan 

dan segala yang berhubungan dengan masjid. Melalui remaja masjid maka masjid 

akan terawat sebagaimana yang dicita-citakan. Memakmurkan masjid merupakan 

bagian dari dakwah bil hal (dakwah dengan perbuatan). Dakwah bil hal adalah 

kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup umat,  baik rohani maupun jasmani.7 Selain itu memakmurkan 

masjid juga merupakan suatu upaya mendekatkan diri kepada Allah swt. yang 

paling utama. 

Adanya ikatan remaja masjid yang turut berjuang menyumbang tenaga dan 

pikirannya untuk memajukan kualitas agama Islam dengan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat islami maka lama kelamaan masyarakat akan 

 

6 Zakiah Drajat, Pembinaan Remaja (Jakarta: Ruhama, 2014), h. 20. 

7Moh. Ayub, Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus (Cet. IV: Jakarta: 

Gema Insani, 2016), h. 6. 



 

 
 

merasakan dalam dirinya butuh dengan kegiatan tersebut untuk meningkatkan 

keimanannya kepada Allah swt. 

Dalam hal ini, masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan ajaran agama Islam kepada sesama dimanapun berada, yaitu 

mengajak manusia kepada kebaikan  dan mencegah dari kemungkaran sesuai 

dengan firman Allah swt. Dalam QS An Nahl/16:125. 

بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة الَْحَسنَِة َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِْي ِهَي اَْحَسُن  اِنَّ َربََّك  اُدْعُ اِٰلى َسبِْيِل َرب َِك 

 هَُو اَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِْيِلٖه َوهَُو اَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدْينَ 
Terjemahnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat 
dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat 
petunjuk.8   

 Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah swt.  melahirkan umat Islam 

sebagaimana umat yang terbaik yang mempunyai kewajiban mengajak umat 

manusia kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran. Dengan 

demikian umat Islam wajib untuk mengajak manusia kejalan yang benar sesuai 

dengan ajaran agama Allah swt. dan mencegah manusia dari jalan yang mungkar. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa.9 Begitu pentingnya 

pendidikan akhlak ini hingga mempelajarinya menjadikan seseorang mampu 

mengetahui baik dan buruknya sesuatu. Seseorang yang memiliki akhlak yang 

baik, akan menjadikan Rasulullah saw. Sebagai figur atau contoh.  

Akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam merupakan orientasi yang harus di 

pegang oleh setiap muslim. Akhlak merupakan ukuran kemanusiaan yang hakiki 

dan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, bahkan untuk 

 

8Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirannya (Jakarta: Lentera Abadi, 2017), h. 

383. 

  9Nasrul HS, Akhlak Tsawuf (Yogyakarta: Aswaja Pressndo, 2015), h. 6. 



 

 
 

membedakan antara manusia dan hewan terletak pada akhlaknya. Manusia yang 

tak berakhlak sama halnya dengan hewan.10 

Persoalan akhlak adalah persoaalan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, dalam Islam masalah akhlak merupakan salah satu hal yang wajib 

diajarkan kepada setiap anak sejak kecil. Masalah moral atau akhlak ini 

merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh semua pihak baik itu orang tua, 

guru, masyarakat ataupun pemerintah. 

Menurut peneliti Pembinaan akhlak sangat penting dilakukan, mengingat 

usia remaja adalah usia yang mudah terpengaruh dan sebagai akibat dari keadaan 

dirinya yang masih belum memiliki bekal pengetahuan, mental dan pengalaman 

yang cukup. Akibat dari keaadaan yang demikian, para remaja akan mudah sekali 

terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang menghancurkan masa depannya. 

Merosotnya akhlak diera globalisasi ini tidak lain pengaruh globalisasi itu 

sendiri, karena tidak diiringi pembinaan akhlak secara baik dan 

berkesinambungan. Kemerosotan itu agaknya sudah terjadi pada seluruh lapisan 

masyarakat, dan remaja menjadi penyumbang terbesar hal tersebut. Dampak 

buruk kemerosotan akhlak dalam rumah tangga adalah hilangnya rasa tentram, 

aman dan damai. Sedang dampak buruk kemerosotan akhlak dalam masyarakat  

adalah tidak terciptanya masalah kondusif.  

Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya dorongan moral orang tua bagi 

pendidikan (moral) anaknya. Untuk itu keluarga (orang tua) harus senantiasa 

menjaga hubungan baik dengan institusi-institusi pendidikan yang ada demi 

kelangsungan proses dalam rumah tangga.11 

 

10Ali Mas’ud, Akhlak Tasawuf (Sidoharjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), h. 7. 

11Nurcholish Majdid, Masyarakat Relegius (Jakarta: Paramadina, 2018), h. 87. 



 

 
 

Moral dan religi merupakan bagian yang penting bagi jiwa remaja, karena 

dengan moral dan religi tersebut bisa mengendalikan tingkah laku atau perilaku 

remaja untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dari norma masyarakat dan 

isi ajaran agama itu sendiri. Dengan kata lain perkembangan jiwa para remaja juga 

dengan jiwa keagamaan tentunya yang diinginkan adalah menemukan nilai-nilai 

keagamaan yang diputuskan adalah yang sesuai dengan ajaran agama itu sendiri, 

bila dalam Islam berarti ia akan menemukan agama sesuai dengan isi ajaran kitab 

sucinya yaitu Al-qur’an dan hadis.12 

Pembinaan akhlak pada remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu 

keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, ketiganya harus saling bekerja 

sama. lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama dan utama mereka 

mendapatkan pembinaan akhlak, diantara wadah dalam lingkungan sosial yang 

bisa dimanfaatkan sebagai pembinaan akhlak remaja adalah Ikatan Remaja 

Masjid. 

Perkembangan dalam pendidikan secara non formal dikalangan 

masyarakat ikatan remaja masjid merupakan pilihan positif dalam rangka 

pembinaan remaja, karena tanpa mengurangi ciri khas remaja untuk berkreasi dan 

berkarya, ikatan remaja masjid memberikan wadah positif yaitu kreatifitas dengan 

tetap menjunjung nilai-nilai agama sebagai penggerak semua aktivitas tersebut. 

Keberadaan ikatan remaja masjid ternyata memberikan warna tersendiri bagi 

pengembangan masjid, diharapkan ikatan remaja masjid bisa menjadi motor 

pengembangan dakwah Islam yaitu dengan menjadikan masjid sebagai pusat 

aktivitas umat Islam khususnya bagi pemuda/remaja. Melalui peran ikatan remaja 

masjid, masjid mampu menjadi wadah pembinaan ahklak khususnya bagi remaja-

remaja yang pergaulannya kini sangat rawan.  

 

12Rohmaliana Wahab, Psikologi Agama  ( Jakarta:  Rajawali Pers, 2015),  h. 103. 



 

 
 

Menurunnya moral remaja adalah bentuk kurangnya landasan agama bagi 

mereka. Dalam hal ini dikarenakan kurang berjalanya peran ikatan remaja masjid 

sebagai tumpuan bagi mereka yang bahkan tidak sadar akan keberadaan dan apa 

yang telah di perbuat. Seharusnya peran ikatan remaja masjid harus menegaskan 

kembali pentingnya moral atau akhlak kepada remaja-remaja.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan 

bahwasanya remaja-remaja yang berada disekitar masjid Al-Ikhlas Tamalate di 

Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa sulit diajak 

untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid, sikap keras kepala, susah diajak 

berjamaah di masjid, serta akhlak dan moral remaja yang kurang baik dan  Selain 

itu, pentingnya pendidikan non formal agama dalam masyarakat karena sebagai 

organisasi dalam lingkup masyarakat. Ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate 

yang berada di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa, merupakan salah satu lembaga non formal yang membantu dalam 

pembinaan akhlak di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka peneliti tertarik meneliti dengan 

judul: ‘’Peranan Ikatan Remaja Masjid dalam Membina Akhlakul Karimah 

Remaja di Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa’’. 

B. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan rangkaian bentuk susunan permasalahan yang 

dijelaskan sebagai pusat dalam topik penelitian, sehingga mempermudah  peneliti 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. 

Adapun yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 



 

 
 

Tabel 1.1 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Peranan Ikatan Remaja 

Masjid 

a. peranan  dari ikatan remaja masjid  

yaitu  melakukan  pembinaan  terhadap  

remaja  muslim  dimana  remaja 

muslim  disekitar  lingkungan  masjid  

merupakan  sumber  daya  manusia  

(SDM) yang  sangat  mendukung  bagi  

kegiatan  organisasi,  sekaligus  juga  

merupakan  objek dakwah    yang  

paling  utama.  Peranan ikatan remaja 

masjid yaitu mengadakan kegiatan 

pembinaan yaitu:  

1) Peringatan hari besar Islam (PHBI) 

dengan adanya kegiatan ini para 

remaja dapat memperoleh ilmu dan 

materi yang disampaikan selain itu 

kegiatan ini dapat mempererat tali 

silaturahmi. 

2) Kajian ahad pagi merupakan bentuk 

kegiatan pemberdayaan umat dalam 

hal ini dengan memberikan 

pencerahan dan  pengarahan.   

3) Memakmurkan masjid yaitu dengan 

meramaikan masjid dengan 

kegiatan-kegiatan ibadah seperti 

shalat berjamaah, mengaji dan 

lainnya.  

4) Kegiatan ramadhan secara khusus 

selain memperbanyak ibadah juga 

mengadakan kegiatan perlombaan.  

5) Ceramah umum tentunya banyak 

nasihat-nasihat yang diberikan. 

dengan mendengarkan ceramah 

keaagamaan bisa menambah ilmu 

pengetahuan. 

6) Bimbingan membaca Al-qur’an 

merupakan bantuan yang diberikan 

kepada para remaja agar mampu 



 

 
 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

membaca Al-qur’an dengan baik 

dan benar sesuai ilmu tajwid. 

b. Peran Ikatan remaja masjid juga 

mendidik  remaja  untuk  berilmu  

pengetahuan yang  luas  serta  memiliki  

ketrampilan  yang  dapat  diandalkan. 

Adapun kontribusi ikatan remaja 

masjid adalah dengan berkontribusi 

dalam mengajar di TK-TPA, 

bertanggung jawab menjaga kebersihan 

masjid dan sekitarnya, berkontribusi 

membantu pelaksanaan hari besar 

Islam seperti peringatan isra’ mi’raj 

dan maulid  serta berkontribusi 

membatu pengurus masjid dalam 

pengumpulan dan pembagian zakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk-bentuk peran ikatan remaja masjid dalam membina 

akhlakul karimah remaja di masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa ? 

2. Apakah peran remaja berkontribusi terhadap pembinaan akhlakul karimah 

remaja di masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlak remaja di 

masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa ? 

 

 

 



 

 
 

D. Kajian Pustaka 

 Peranan remaja masjid dalam membina akhlakul karimah remaja 

merupakan salah satu bentuk pengarahan atau bimbingan kepada anak yaitu 

dengan mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti kegiatan keagamaan yang 

memberikan pedoman hidup serta memberikan landasan yang kuat bagi diri setiap 

anak. 

 Berikut ini dikemukakan beberapa dari hasil penelitian mengenai peranan 

remaja masjid dalam membina akhlak anak: 

1. Berdasarkan dengan penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa 

penelitian yang hampir sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Rakhmat Mubasir pada tahun 2011, Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program 

Studi Pendidikan Agama Islam STAIN Purwokerto tersebut mengangkat 

skripsi dengan judul ‘’Pembinaan Akhlak Anak Dalam Keluarga Siswa MI 

Ma’arif 02 Kertayasa Mandiraja Banjar Negara Tahun Pelajaran 

2010/2011’’.13 Fokus penelitian yang diteliti oleh Rakhmat Mubasir yaitu 

pada pendidikan akhlak dalam keluarga, jadi bagaimana keluarga mendidik 

anaknya ketika sang anak tidak disekolah. Persamaan dengan penelitian 

yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang pembinaan akhlak. 

Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi tersebut memiliki fokus penelitian 

terhadap pembinaan akhlak dalam keluarga, dan yang diteliti adalah anak 

madrasah Ibtidaiyah yaitu anak usia dini sedangkan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah pembinaan akhlak melalui organisasi remaja masjid, dan 

pada penelitian ini objek yang diteliti adalah remaja yang memerlukan 

pembinaan akhlak. 

 

13Rakhmat Mubasyir, Pembinaan Akhlak Anak dalam Keluarga Siswa MI Ma’arif 02 

Kertayasa Mandiraja Banjarnegara Tahun Pelajaran 2010/2011, (Purwokerto: STAIN 

Purwokerto, 2010). 



 

 
 

2. Ari Wibowo Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersbut 

melakukan penelitian yang berjudul ‘’Pembinaan Akhlak Melalui Metode 

Pembiasaan Bagi Siswa MTs Negeri Pakem Sleman Yogyakarta’’.14 Skipsi 

tersebut mengkaji pembinaan akhlak dengan menggunakan metode 

pembiasaan dan peneliti melaksanakan penelitian dengan  melaksanakan 

observasi langsung ke sekolah MTs Negeri Pakem Sleman, hasil penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu dengan metode pembiasaan mampu menjadikan 

akhlak siswa lebih baik. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang penulis lakukan, yaitu sama-sama meneliti tentang 

pembinaan akhlak, sedangkan perbedaanya terdapat pada objek 

penelitiannya yaitu di MTs Negeri Pakem Sleman Yogyakarta, sedangkan 

objek yang penulis lakukan yaitu Remaja Masjid di Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa dan terdapat perbedaan 

yang menonjol yaitu skripsi tersebut berada pada pendidikan formal yaitu di 

MTs sedangkan yang peneliti lakukan berada pada pendidikan non-formal. 

3. Siti Subarkah Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan 

Agama Islam STAIN Purwokerto tersebut mengangkat skripsi dengan judul: 

‘’Pembinaan Akhlak Bagi Remaja Di Panti Darul Hadlonah Purwokerto’’.15 

Fokus penelitian yang dilakukan oleh Siti Subarkah yaitu bagaimana 

pembinaan akhlak terhadap penghuni panti, dan dari penelitian yang 

dilakukan disimpulkan bahwa akhlak bagi remaja di panti asuhan putri darul 

nadlonah yaitu dengan memberikan kebebasan namun tetap bertanggung 

 

14Ari Wibowo, Pembinaan Akhlak  Melalui Metode Pembiasaan Bagi Siswa Mts Negeri 

Pakem Sleman Yogyakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan  Kalijaga, 2012). 

15Siti Subarkah,  Pembinaan Akhlak bagi Remaja di Panti Darul Hadlonah Purwokerto, 

(Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011). 



 

 
 

jawab, selain itu juga anak-anak panti dibekali dengan pendidikan akhlak di 

sekolah, masjid, dan panti asuhan itu sendiri. Persamaan dengan penelitian 

yang peneliti lakukan masih sama membahas bagaimana mendidik atau 

membina akhlak. Sedangkan perbedaanya terdapat pada latar belakang 

objek penelitian atau remaja yang diteliti, objek yang Siti Subarkah teliti 

adalah remaja yang sudah tidak memiki orang tua yang bertempat tinggal di 

panti yang dimana harus menaati segala sesuatu yang telah menjadi 

peraturan panti, sedangkan objek yang penulis teliti adalah anak yang masih 

memiliki orang tua dan tidak memiliki keterikatan sebuah peraturan dan 

cenderung bebas. 

4. Ilham Hamid, DM dengan judul ‘’Metode Penanaman Nilai-Nilai 

Keagamaan terhadap Anak di TK/TPA BKPRMI Kota Makassar.16 dalam 

penelitian ini menggambarkan tentang strategi pembinaan TPA, khususnya 

yang berkaitan dengan pembinaan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggambarkan strategi pembinaan 

akhlak sedangkan perbedaanya penulis lebih memfokuskan pada upaya-

upaya remaja masjid dalam pembinaan akhlak remaja. 

5. Diani Apriliani pada tahun 2019, dengan judul ‘’Peranan Organisasi Remaja 

Islam Masjid Dalam Membina Moral Remaja di Desa Kuala Sekampung 

Kecamatan Seragi Kabupaten Lampung Selatan’’ dari hasil penelitian 

tersebut ada beberapa persamaan dengan  penelitian ini yaitu peranan 

organisasi remaja islam masjid dalam membina moral remaja yaitu untuk 

memotivasi dan membina moral khususnya remaja, mengukur peran 

organisasi ikatan remaja masjid, dan kegiatan keagamaan di masyarakat. 

Perbedaannya dalam kondisi pembinaan akhlak remaja, metode yang 

 

16Hamid Ilham, DM, Metode Penanaman Nilai-Nilai Keagamaan terhadap Anak di 

Taman Pendidikan Alquran BKPRMI di Kota Makassar, (Makassar: UIN Alauddin, 2011). 



 

 
 

digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskritif, kegiatan yang 

dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data yang erat 

kaitannya dengan peranan remaja masjid dalam membina akhlak remaja di 

Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa.  

E.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk peran remaja masjid dalam membina 

akhlakul karimah di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui peran remaja berkontribusi terhadap pembinaan akhlakul 

karimah di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa. 

c. Untuk mengetaui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam pembinaan akhlak di Desa Bontosunggu Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan ilmiah  

Sebagai suatu karya ilmiah, tulisan ini diharapkan dapat memberikan 

kotribusi pemikiran yang signifikan dikalangan para pemikir yang intelektual, 

sehingga semakin menambah khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi 

bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi penelitian yang sama. 

b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitan ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi lembaga yang di teliti yaitu masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa agar lebih 

mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pengertian Ikatan Remaja Masjid 

1. Ikatan Remaja Masjid  

Istilah IRMAS merupakan kepanjangan dari Ikatan Remaja Masjid. Ikatan 

ini tentunya masih berkaitan erat dengan fungsi dan peranan masjid sebagai 

tempat ibadah dan kegitan sosial keagamaan. ikatan remaja masjid (IRMAS) 

adalah sekumpulan para anak-anak remaja yang beraktivas di dalam masjid. 

Ikatan remaja masjid (IRMAS) remaja masjid merupakan suatu organisasi 

atau wadah perkumpulan remaja Islam yang menggunakan masjid sebagai pusat 

aktivitasnya.1 Remaja masjid merupakan salah satu alternatif pembinaan remaja 

yang terbaik. Melalui organisasi ini, mereka memperoleh lingkungan yang islami 

serta dapat mengembangkan kreativitasnya. Remaja masjid yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah remaja mesjid yang menghimpun diri dan aktif berorganisasi 

dalam suatu wadah yang disebut dengan ikatan remaja masjid. 

IRMAS atau singkatan dari Ikatan Remaja Masjid merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari kegiatan masjid itu sendiri. Karena IRMAS merupakan 

pembentukan dari cikal bakal dari pemuda-pemudi Islam sebagai penerus dari 

syiar Islam itu sendiri.2 

Menurut C.S.T.Kansil, ikatan remaja masjid merupakan suatu wadah bagi 

remaja Islam yang cukup efektif dan efisien untuk melaksanakan aktifitas 

pendidikan Islam. Remaja-remaja berkepribadian muslim ini dapat melanjutkan 

harapan bangsa menuju cita-cita yang luhur dan berbudi pekerti yang baik sesuai 

dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, adalah untuk 

mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

 

1Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2015), h. 58.  

2Nurcholis Madjid,  Ikatan Remaja Masjid (IRMA) di Abad Transformasi (Jakarta: 

Rajawali Press, 2017 ), h. 237. 
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melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.3 

Ikatan remaja masjid sebagai salah satu bentuk organisasi kemasjidan yang 

diakukan pada remaja muslim yang memiliki komitmen dakwah. organisasi ini 

dibentuk bertujuan untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan memakmukan masjid. 

Ikatan remaja masjid sangat diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

dakwah dan wadah remaja muslim dalam beraktivitas di masjid. 

a. Dasar Remaja Masjid 

Remaja masjid merupakan organisasi dakwah Islam, anak dari organisasi 

takmir masjid, yang mengambil spesialisasi pembinaan. Upaya untuk 

melaksanakan organisasi dakwahnya hendaknya diselenggarakan dengan 

terencana, terarah, terus menerus dan bijaksana, karena hal itu perlu dilakukan 

secara kolektif dan terorganisir dan profesional. 

b. Tugas dan fungsi ikatan remaja masjid 

Ikatan remaja masjid di suatu wilayah bertujuan untuk membina remaja 

agar menjadi pribadi yang shaleh dan shaleha, orang yang berilmu, beriman, 

berketerampilan dan berakhlak mulia. Ikatan Remaja masjid adalah organisasi 

yang menghimpun remaja muslim yang aktif datang dan beribadah shalat 

berjamaah di masjid. Perannya adalah memakmurkan masjid kerena 

keterkaitannya dengan kepengurusan masjid. Maka kegiatan yang berorientasi 

pada masjidlah yang selalu program utama.  

Adapun tugas ikatan remaja  masjid yaitu: 

1) Berpartisipasi dalam memakmurkan masjid 
2) Melakukan pembinaan remaja muslim 
3) Menyelenggarakan proses kaderisasi umat 
4) Memberikan dukungan pada penyelenggaraan aktivitas ta’amir masjid 
5) Melaksanakan aktifitas dakwah  

 

3C.S.T.Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Jakarta: Pradaya Paramita, 

2014), JSA Vol. 1 No. 1 2017. 



 

 
 

 

Fungsi ikatan remaja masjid yaitu: 

1) Ikatan remaja masjid berfungsi sebagai pelopor kegiatan religi 
2) Sebagai contoh (teladan) yang baik 
3) Berfungsi memajukan kualitas imam masyarakat 
4) Sarana dakwah dan syiar Islam 
5) Membangun kader-kader remaja Islam yang cerdas 
6) Mengembangkan ilmu keislaman dan memperkenalkannya di dalam 

masyarakat luas.4 

c. Tujuan Remaja masjid  

Remaja Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi kemasjid dan yang 

dilakukan para remaja Islam yang memiliki komitmen dakwah. Organisasi ini 

dibentuk bertujuan untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid. 

Remaja masjid sangat diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah dan 

wadah bagi remaja muslim dalam beraktivitas di masjid.  

Keberadaan remaja masjid sangat penting karena dipandang memiliki 

posisi yang cukup strategis dalam kerangka pembinaan dan pemberdayaan remaja 

muslim di sekitarnya, sebab remaja masjid merupakan kelompok usia yang sangat 

profesional juga sebagai generasi harapan, baik harapan bagi dirinya sendiri.5 

keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Dalam konteks kemasjidan, 

generasi muda juga menjadi tulang punggung dan harapan besar bagi proses 

kemakmuran masjid pada masa kini dan mendatang. 

d. Kiprah remaja masjid 

Kegiatan-kegiatan remaja masjid bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan 

mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan remaja umumnya dan masyarakat 

luas. Di dalam masyarakat, remaja masjid mempunyai kedudukan yang khas, 

berbeda dengan remaja kebanyakan. Sebuah status dengan harapan mereka 

 

4Muhammad E Ayub, Manajemen Masjid (Cet. I;  Jakarta: Gema Insani Press, 2016), h. 

42. 

5Umar Jaeni, Panduan Remaja Masjid, (Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2013), h. 4  



 

 
 

mampu menjaga citra masjid dan nama baik umat Islam. Mereka hendaknya 

menjadi teladan bagi remaja-remaja lainnya, dan ikut membantu memecahkan 

berbagai problematika remaja di lingkungan masyarakatnya. Ketika para remaja 

menghadapi problem, dari tingkat kenakalan hingga akhlak sekalipun, remaja 

masjid dapat menunjukkan kiprahnya melalui berbagai kegiatan. Jika paket 

kegiatan yang ditawarkan menarik perhatian dan simpatik, mereka bisa diajak 

mendatangi masjid, mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid, jika perlu mengajak 

mereka menjadi anggota remaja masjid.  

Dengan demikian, kiprah remaja masjid akan dirasakan manfaat dan 

hasilnya manakala mereka bersungguh-sungguh dan aktif dalam melakukan 

berbagai kegiatan, baik di masjid maupun di dalam masyarakatnya. Hal ini 

membuktikan bahwa remaja masjid tidak pasif dan eksklusif, peka terhadap 

problematika masyarakatnya, sehingga keberadaannya benar-benar memberi arti 

dan manfaat bagi dirinya sendiri, kelompoknya, dan masyarakat. Di samping itu, 

citra masjid pun akan menjadi baik dan akan semakin makmur.6 

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa remaja masjid dapat 

membantu dalam menjaga citra masjid, mereka seharusnya menjadi contoh bagi 

remaja dan masyarakat sekitar, dan jika terjadi kenakalan remaja mereka harus 

mampu mengatasinya. 

2. Peranan Ikatan Remaja Masjid 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Peranan adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan. Bagian yang dimainkan seorang pemain  dan 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. 7 Kegiatan adalah 

 

6Lihat Moh, Ayub. Manajemen Masjid Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus, (Jakarta: 

Gema Insani, 2015), h. 156-15 7. 

7Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2015), h. 667. 



 

 
 

aktivitas, usaha, atau pekertjaan. Jadi jika seseorang melaksanakan kegiatan atau 

aktivitasnya sesuai dengan perannya maka ia telah menjalankan peranannya. 

Ikatan remaja masjid adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan dan 

wadah bagi remaja muslim, diharapkan dapat menjalankan fungsi dan peranannya 

sebagai lembagai lembaga kemasjidan, sehingga aktifitas remaja masjid yang 

diselenggarakan dapat memenuhi kebutuhan umat serta berlangsung secara efektif 

dan efesien. Peranan ikatan remaja masjid dalam membina akhlakul karimah di 

kalangan remaja dalam penelitian ini adalah seperangkat harapan-harapan yang 

dikenakan pada ikatan remaja masjid dalam proses penanaman nilai ajaran agama 

Islam terhadap remaja.  

Dalam konteks ikatan remaja masjid (IRMAS), generasi muda juga 

menjadi tulang punggung dan harapan besar bagi proses kemakmuran masjid pada 

masa kini dan mendatang. Sebab, mereka adalah kader-kader umat Islam yang 

perlu di persiapkan untuk menjadi pimpinan masa depan. Hal ini bukan berarti 

dalam masa pubertas (ramaja) mereka tidak bisa melakukan yang berguna. Bagi 

mereka yang sangat penting adalah pembinaan, sehingga mereka dapat memahami 

Islam dengan benar, dan pada akibatnya bisa turut berperan dalam gerakan 

dakwah Islam.  

Salah satu peranan dari ikatan remaja masjid yaitu melakukan pembinaan 

terhadap remaja muslim dimana remaja muslim disekitar lingkungan masjid 

merupakan sumber daya manusia (SDM) yang sangat mendukung bagi kegiatan 

organisasi, sekaligus juga merupakan objek dakwah yang paling utama. Oleh 

karena itu sangat perlu sekali dan seterusnya mereka harus dibina secara bertahap 

dan berkesinambungan, agar mampu beriman, berilmu, dan beramal shaleh 

dengan baik.8 

 
8Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 

2015), h. 42. 



 

 
 

 Ikatan remaja masjid merupakan suatu sarana mempererat tali silaturohim 

baik dalam pergaulan sesama remaja dan juga pergaulan pada masyarakat. Ikatan 

remaja masjid pada umumnya diperankan oleh remaja-remaja yang aktif  dan 

peduli terhadap situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya terkhusus 

tentang persoalan-persoalan keagamaan. Saat sekarang ini banyak bermunculan 

persoalan baru dalam masyarakat sehingga ikatan remaja masjid menjadi 

organisasi keagamaan yang melibatkan akhlak anak remaja. 

 Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ikatan  

remaja masjid adalah suatu organisasi yang berada dalam lingkup masyarakat 

yang didalamnya terdapat kumpulan remaja-remaja yang ingin melatih diri, 

belajar agama dan membiasakan untuk mengamalkan ajaran Islam. Ikatan remaja 

masjid merupakan wadah bagi para remaja muslim dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan sosial. 

a. Jenis-jenis Peranan Ikatan Remaja  Masjid 

Jenis-jenis peranan Ikatan remaja masjid yaitu : 1) Ikatan remaja masjid 

sebagai pengembangan potensi. Melalui ikatan remaja masjid dapat memotivasi 

dan membentuk generasi muda Islam untuk menggali potensi mereka serta 

memotivasi mereka dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menampilkan 

kreatifitas remaja. Kegiatan-kegiatan dalam masjid perlu diperbanyak dan 

ditingkatkan kegiatan ibadah ritual, ibadah sosial, maupun kegiatan ibadah 

kultural. Jadi disamping mengadakan kegiatan pengajian, ceramah, juga digiatkan 

dengan membuka kelompok-kelompok belajar agama. 2) Ikatan remaja masjid 

sebagai pembentuk jati diri. Pembinaan remaja masjid masyarakat bisa 

mengarahkan generasi muda Islam untuk mengenal jati diri mereka sebagai 

muslim. Jika mereka sudah mengenal jati dirinya maka mereka tidak akan 

terombang ambing dalam menentukan jalan hidup mereka. 3) Ikatan remaja 



 

 
 

masjid sebagai motor dalam pengembangan dakwah Islam. Menjadikan masjid 

sebagai pesat raktivitas umat Islam pada umunya dan khususnya bagi para remaja 

dan pemuda-pemudi Islam. remaja masjid sebagai lembaga dakwah oleh karna itu 

idealnya remaja masjid memiliki fungsi untuk menginformasikan pesan ajaran 

Islam serta melakukan pengkajian terhadap agama Islam secara luas.9 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peranan ikatan remaja masjid mencakup 

dalam organisasi yang benar-benar memikirkan perkembangan Islam dan suatu 

perkumpulan atau perhimpunan yang cenderung mencintai masjid. Kegiatan yang 

bermanfaat yang dirasakan langsung, memberikan kebutuhan yang baik maupun 

kebutuhan lahir batin yang mendorong mereka untuk memakmurkan masjid. 

Ikatan Remaja masjid memiliki peranan yang sangat penting karena 

merupakan organisasi yang benar-benar memikirkan perkembangan Islam. Ikatan 

Remaja masjid memegang peranan dalam menyebarkan budaya Islam. Melalui 

ikatan remaja masjid secara bertahap kita dapat menanamkan nilai-nilai Islam 

pada anak, sehingga membentengi generasi Islam dalam setiap aktivitasnya. 

Eksistensi ikatan remaja masjid dalam pelaksanaan pembinaan akhlak anak dapat 

mengarahkan generasi muda Islam untuk mengenal diri mereka sebagai muslim 

dilingkungan dimana ia berada. Melalui remaja masjid kita bisa memotivasi dan 

membantu anak sebagai generasi muda Islam untuk menggali potensi serta 

memotivasi mereka dengan mengadakan kegiatan untuk menampilkan kreatifitas 

mereka.  

Ikatan remaja masjid sebagai wadah aktivitas kerja sama remaja muslim, 

maka ikatan remaja masjid perlu merekrut mereka sebagai anggota. Dipilih remaja 

muslim yang berusia antara 15 sampai 25 tahun. Pemilihan ini berdasarkan 

pertimbangan tingkat pemikiran dan kedewasaan mereka. Usia di bawah 15 tahun 

 

9Agustriawan, ‘’Peranan Remaja Masjid Dalam Pembinaan Akhlak Remaja Di Kelurahan 

Manorang Salo Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng’’, Skripsi (Makassar, Fak. Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019), h. 20.   



 

 
 

adalah terlalu muda, sehingga tingkat pemikiran mereka masih belum berkembang 

dengan baik. Sedang usia di atas 25 tahim, sepertinya sudah kurang layak lagi 

untuk disebut remaja. Namun, pendapat ini tidak menutup kemungkinan adanya 

gagasan yang berbeda. 

Ikatan remaja masjid pada umunya memiliki banyak peranan yang 

diperankan oleh remaja-remaja yang peduli dan aktif terhadap situasi dan kondisi 

masyarakat lingkungannya khususnya tentang masalah keagamaan. Ikatan remaja 

masjid dibentuk bertujuan untuk mengorganisir kegiatan-kegiatan keagamaan 

maupun sosial. Organisasi remaja masjid sangat diperlukan menjadi alat untuk 

membina remaja dan wadah bagi remaja muslim dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan sosial. 

b. Eksistensi Ikatan Remaja Masjid 

Keberadaan Ikatan remaja masjid memiliki peranan penting yaitu untuk 

mendukung program kegiatan induknya. Remaja muslim yang ada disekitar 

masjid adalah sumber daya yang sangat potensial. Keberadaan dan keterlibatan 

mereka dalam sebuah organisasi dapat dibedakan sebagai kader, aktifis, dan 

partisipan. 1) Kader Ikatan remaja masjid adalah anggota yang terlihat sangat aktif 

dalam kegiatan-kegiatan, mengenal dan memahami kanstitusi atau aturan main 

organisasi, punya rasa memiliki yang tinggi, matang dalam pembinaan, mamiliki 

kemampuan pribadi yang berkualitas serta siap memegang dan meneruskan 

estafet kepemimpinan organisasi. 2) Aktifis ikatan remaja masjid adalah anggota 

yang sangat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Aktifis bisa 

mengurus atau anggota yang aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang 

dilaksanakan pengurus. 3) Partisipan ikatan remaja masjid adalah anggota yang 



 

 
 

berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan pengurus tetapi tidak seaktif 

para aktivis. Partisipan bisa pengurus atau anggota yang kurang aktif.10 

B.  Pembinaan Akhlakul Karimah 

1. Pengertian Pembinaan  

Pembinaan adalah membuat lebih baik, dalam kamus besar bahasa 

Indonesia dijelaskan bahwa pembinaan adalah proses pembuatan, pembaharuan, 

penyempurnaan, usaha dan tindakan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik atau upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan pendidikan anak menjadi lebih baik.11 

Secara harfiah pembinaan berarti pemeliharaan secara dinamis dan 

berkesinambungan. Pengertian pembinaan keagamaan adalah segala usaha yang 

dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran memelihara secara terus menerus 

terhadap tatanan nilai agama agar segala perilaku kehidupannya senantiasa diatas 

norma-norma yang ada dalam tatanan agama dan masyarakat.  

Pembinaan dapat diartikan sebagai suatu bantuan dari seseorang atau 

sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain 

melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, 

sehingga tercapai apa yang diharapkan.12 

Adapun metode atau pendekatan yang digunakan oleh IRMASTA dalam 

pembinaan akhlak remaja yaitu: 

a. Metode kebiasaan  

Islam menggunakan kebiasaan sebagai salah satu teknik dalam mendidik 

yang kemudian sifat-sifat baik itu akan menjadi kebiasaan. Setiap anak dalam 

 

10Siswanto, Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid (Jakarta: Pustaka Al-Kautsa, 

2015), h. 53. 

11Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.134. 

12Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 144. 



 

 
 

keadaan suci, yang berarti ia terlahir di atas fitrah bertauhid dan beriman kepada 

Allah swt.  

Oleh sebab itu menjadi kewajiban orangtua dalam menerapkan kebiasaan, 

pengajaran serta pendidikan dan juga mengajak anak ke dalam Tauhid murni 

berakhlak mulia atau disebut dengan akhlakul karimah. Karena dengan 

pembiasaan akan membentuk sikap tertentu pada anak yang lambat laun akan 

terlihat jelas sehingga menjadi bagian dari pribadinya.  

Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa metode pembiasaan ini sangat 

efektif dalam memperkuat hafalan-hafalan yang ada pada anak didik, dan untuk 

penanaman sikap beragama dengan menghafal bacaan sholat, doa makan serta 

doa-doa lainnya.13 Dengan pembiasaan yang dilakukan berulang-ulang tentu akan 

menjadi kebiasaan, yang kemudian kebiasaan itulah yang nantinya akan membuat 

anak cenderung melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk dengan 

mudah 

b. Metode keteladanan  

Metode yang sangat mendominasi pendidikan akhlak yang disampaikan 

Rasulullah saw yaitu metode keteladanan. Rasulullah saw memberikan contoh 

dirinya sendiri sebagai perbandingan dalam berakhlak mulia atau akhlakul 

karimah.14 Melalui sifat yang dimiliki rasulullah yang patut untuk dijadikan 

teladan bagi setiap orangtua yang ingin membentuk anak secara moral, spiritual, 

dan sosial. 

Karena dengan keteladanan dapat memberikan pemahaman dengan baik 

bagaimana konsep tentang akhlak baik dan buruk, dengan memberikan contoh 

 

13Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 144. 

14Moh. Slamet Untung, Muhammad Sang Pendidik (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2015), h.153. 



 

 
 

secara langsung kepada mereka karena anak cenderung meneladani dan meniru 

apa yang mereka lihat dan perhatikan.  

Maka dengan hal itu, hendaklah orangtua memberikan contoh yang baik 

kepada anaknya terlebih dahulu seperti, sering terlihat oleh anak melaksanakan 

sholat, bergaul dengan bersikap yang sopan, bertutur kata dengan lemah lembut 

karena semua itu akan ditiru, dijadikan contoh juga teladan bagi anak. 

c. Metode nasihat  

Seorang ulama sebagai seorang pendidik yang baik akan selalu 

menggunakan cara yang terbaik dalam pemberian nasehat kepada anak didiknya 

agar mereka senang dan lebih menerima nasehat.15 Di antara mendidik yang 

efektif dalam usaha membentuk keimanan akhlak yaitu dengan nasehat, sebab 

nasehat dapat membukakan mata anak berkaitan dengan hakikat sesuatu yang 

mendorongnya kepada situasi yang luhur, menghiasinya dengan akhlakul karimah 

serta membekalinya dengan prinsip-prinsip Islam.  

Nasehat berperan dalam menjelaskan kepada anak terkait segala hakekat 

serta menghiasinya dengan akhlakul karimah, nasehat orangtua jauh lebih baik 

dari pada orang lain, karena orangtualah yang memberikan kasih sayang dan juga 

contoh yang baik dalam berperilaku kepada anaknya, disamping memberi 

bimbingan dan dukungan ketika anak mendapat masalah dan juga kesulitan 

ataupun mendapatkan prestasi. Bagi orangtua metode ini diharapkan mampu 

memberikan perubahan bagi anak dengan pemberian nasehat. 

2. Akhlakul Karimah 

a. Pengertian akhlakul karimah 

Akhlak menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab yaitu akkhlak 

bentuk jamak dari ‘’Khuluqum’’ yang berarti budi, perangai, tingkah laku atau 

 

15Moh Slamet Untung, Muhammad Sang Pendidik (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2015), h.151. 



 

 
 

tabiat. Dalam pengertian sehari-hari umunya akhlak itu dinamakan kesusilaan, 

sopan santun. Khuluk merupakan gambaran sifat batin manusia, gambaran bentuk 

lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh tubuh.16 

Akhlakul karimah memiliki arti perilaku yang mulia17 

Pemakaian kata akhlak dan khuluq dapat dilihat dalam Al-Qur’an sebagai 

berikut : QS. Shad/38: 46. 

 

( ٤٦) الدَّارِ   ِذْكَرى بَِخاِلَصة   اَْخلَْصنَاهُمْ  اِنَّا  

Terjemahannya: 

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan 
kepada mereka) akhlak yang tinggi yaitu selalu mengingatkan (manusia) 
kepada negeri akhirat.18 

Menurut Zakiah Drajat akhlak ialah kelakuan yang timbul dari hasil 

perpaduan antara hati nurani, perasaan, pemikiran, bawaan dan kebiasaan yang 

menyatu, yang kemudian membentuk satu kesatuan tindakan  (akhlak) yang 

dihayati dalam kenyataan hidup sehari-hari.19 Akhlak merupakan perbuatan yang 

berpangkal pada hati atau kesadaran jiwanya tanpa memerlukan pertimbangan dan 

tanpa ada unsur pemaksaan, kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang 

berulang-ulang sehingga menjadi adat yang akhirnya menjadi sifat.20 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa akhlak 

itu merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang yaitu dapat 

berbakti kepada orang tua dan orang lain, baik dengan tutur kata ataupun doa, 

 

16M. Yatim Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an  (Jakarta: Amzah, 2017), 

h. 2-3. 
17Suhayib, Studi Akhlak (Yogyakarta: Kalimadia, 2012), h. 9. 

18Kementrian Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahannya (Surabaya: Nur Ilmu, 

2017), h. 601. 

19Zakiah Drajat, Pendidikan Keluarga dalam Keluarga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 

2013), h.10. 

20Heny Narendrany Hidayati,  Pengukuran Akhlakul Karimah Mahasiswa (Jakarta: UIN 

Press dan LPJM, 2016) , h. 7. 



 

 
 

serta dapat menempatkan nilai-nilai keagamaan dengan baik dilingkungan 

masyarakat. Seperti yang diperintahkan ole Allah swt. Untuk berakhlak karimah 

terhadap semua orang. 

b. Macam-macam akhlak 

Terdapat dua jenis akhlak didalam Islam yang pertama akhlak terpuji 

(akhlakul karimah) yang berarti baik dan benar  menurut syariat Islam, yang 

kedua akhlak tercela (akhlak mazmumah) yang berarti buruk, akhlak yang tidak 

baik dan tidak benar menurut Islam. 

1) Akhlak terpuji (akhlak mahmudah)  

Akhlak terpuji merupakan sikap sederhana yang lurus tidak kurang dan 

tidak berlebih-lebihan. Akhlak yang baik dalam ajaran agama Islam yaitu 

menjalankan kewajban dan menjauhi  larangannya. Misalnya berperilaku baik, 

beramal shaleh, bertaqwa, jujur, menepati janji, pandai dalam menjaga lisan 

maupun perbuatan, menghargai orang lain, bijaksana, bertanggung jawab dan lain 

sebagainya.  

Akhlak mempunyai pengaruh besar terhadap individu manusia dan 

terhadap suatu bangsa. Ajaran-ajaran akhlak seperti yang dicontohkan oleh 

Rasulullah saw. dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terdapat dibeberapa 

ayat Al-qur’an yang menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah saw. 

sebagaimana terdapat dalam QS Al Ahzab/33: 21. 

  رَ كَ ذَ  وَ  رَ خِ اْل  اْليَْومَ  وَ  للاَ  يَْرُجوا َكانَ  ِلَمنْ  َحَسنَة   اُْسَوة   للاِ  َرُسْولِ  فِيْ  لَُكمْ  َكانَ  لَقَدْ 

( ٢١)  ار  يْ ثِ كَ  للاَ   

Terjemhannya: 

‘’Sesungguhnya telah ada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan 
hari kiamat dan  yang banyak mengingat Allah’’.21 

 

21Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirannya (Jakarta: Lentera Abadi, 2018), h. 

638-639. 



 

 
 

2) Akhlak tercela (akhlak mazmumah)  

Akhlak tercela merupakan sikap berlebihan, berperilaku buruk, takabur, 

ingkat janji, khianat, tidak bersyukur, sombong, serakah, tidak tahu malu, hina 

bermuka dua, bangga diri, perbuatan tidak sesuai dengan ucapan, dan lain 

sebagainya. Akhlakul mazmumah tercermin dari tingkah laku yang tidak baik, 

berbuat curang, kedzaliman, kesengsaraan di dalam keluarga maupun di 

masyarakat.22 

Akhlak tidak baik (akhlak mazmumah) adalah perangai yang tercermin 

dari tutur kata, tingkah laku, dan yang tidak baik. Di dalam Al-qur’an memberi 

peringatan tentang akhlak-akhlak buruk atau tercela yang dapat merusak iman 

seseorang dan pada akhirnya akan menghasilkan pekerjaan buruk dan tingkah 

laku yang tidak baik, akhlak yang tidak baik dapat dapat dilihat dari tingkah laku 

perbuatan yang tidak elok, tidak sopan dan gerak gerik yang tidak menyenangkan. 

3. Pembinaan Akhlak  

Pembinaan akhlak sebagai proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia 

kedalam diri seorang anak, sehingga nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam pola 

pikir, ucapan, dan perbuatannya, serta dalam interaksinya dengan tuhan, manusia 

(dengan berbagai strata sosial, fungsi dan perannya) serta lingkungan alam. Nilai-

nilai akhlak umumnya disamakan artinya dengan arti kata budi pekerti atau 

kesusilaan dan sopan santun.23  

Tatakrama atau sopan santun yang dapat menentukan batas antara baik dan 

buruk, akhlak dapat dilihat mulai dari perkataan ataupun perbuatan manusia. 

Tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Orang yang 

 

22M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Alquran (Cet. I; Jakarta: Amzah, 

2017), h. 55. 

23Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Jakaarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 

h. 209. 



 

 
 

baik seringkali disebut orang yang berakhlak. Apabila perkataan dan 

perbuatannya sopan dan menempatkan pada posisi yang benar maka dia memiliki 

sifat akhlakul karimah, tetapi jika sebaliknya maka dia masih perlu pembinaan 

dalam akhlak sopan santun. 

Pembinaan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam 

rangka membina akhlak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan 

yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta 

konsisten. Pembinaan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak 

adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah 

yang ada dalam diri manusia, termasuk didalamnya akal, nafsu amarah, nafsu 

syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani  dan instuisi dibina secara optimal dengan 

cara dan pendekatan yang tepat.24 

Pembinaan akhlak adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar serta 

disengaja untuk memberikan bimbingan baik secara jasmani maupun rohani 

melalui penanaman nilai-nilai Islam yang diharapkan memberikan perubahan 

yang positif nantinya diterapkan dalam kehidupan dengan kebiasaan bertingkah 

laku, berfikir dan berbudi pekerti yang baik menuju terbentuknya manusia yang 

berakhlak mulia ( akhlakul karimah). 

a. Faktor-faktor yang mendukung tentang berakhlakul karimah yaitu: 

1. Perkembangan Moral dan Religi 

Sebagian orang berpendapat bahwa moral dan religi bisa mengendalikan 

tingkah laku anak yang beranjak dewasa sehingga ia tidak melakukan hal-hal 

yang dapat merugikan atau bertentangan dengan kehendak atau pandangan 

masyarakat. 

 

24Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf  (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 158. 



 

 
 

Moral merupakan suatu kebutuhan tersendiri karena mereka sedang dalam 

keadaan  membutuhkan pedoman atau petunjuk dalam rangka mencari jalannya 

sendiri.25 Berbuat sesuatu secara fisik adalah satu bentuk tingkah laku yang 

mudah dilihat dan diukur. Tetapi tingkah laku tidak terdiri atas perbuatan yang 

tampak saja, didalamnya mencakup juga sikap mental tidak selalu ditanggapi, 

kecuali secara tidak langsung, misalnya melalui ucapan dan perbuatan yang 

diduga dapat menggambarkan sikap mental tersebut 

2. Sikap religius  

Agama memegang peranan penting dalam menata kehidupan manusia, 

baik dalam penataan hidup pribadi maupun penataan hidup bersama dalam 

masyarakat. Seperangkat ajaran dalam bertujuan membimbing, mendorong, untuk 

berbuat dan memilih tindakan tertentu. Untuk penataan hidup bersama agama 

berisi seperangkat ajaran tentang bagaimana seseorang seharusnya menempatkan 

diri, berinteraksi dan berperilaku terhadap orang lain.26  

Betapa penting dan tingginya kedudukan akhlak dan karakter yang baik 

tersebut, sehingga Rasulullah saw. menegaskan bahwa pada hari pembalasan 

kelak timbangan yang paling berat disisi Allah swt. adalah akhlak yang baik. 

Akhlak dan karakter yang baik itu adalah cerminan iman seseorang secara tegas 

Rasulullah saw. menyakan bahwa orang yang paling sempurna akhlaknya adalah 

orang yang paling baik akhlaknya.  

Didalam Al-qur’an, Allah berfirman bahwa agama  Islam yang dibawa 

oleh nabi Muhammad merupakan rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana 

terdapat dalam QS Al Anbiya/21:107. 

ْلٰعَلِمْينَ    َوَمآ اَْرَسْلٰنَك اَِّلَّ َرْحَمة  ل ِ

 

25 Sarwono, Sarlinto W, Psikologi Remaja, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 

111. 

26 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 

11. 



 

 
 

Terjemahannya:  

 Dan kami mengutus enggkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) 
rahmat bagi seluruh alam.27 

Allah mendidik langsung Nabi Muhammad saw. dengan didikan yang 

terbaik dan hal itu menjadikan sikap, ucapan, akhlaknya menjadi rahmat.  

a. Ruang Lingkup Akhlak  

Ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri 

yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Islam meliputi: 

1)   Hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya dengan bersyukur 

kepada Allah . titik tolak akhlak terhadap adalah pengakuan dan kesadaran 

bahwa tiada tuhan melainkan Allah. Adapun akhlak terhadap Allah 

meliputi selalu menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan bersih, 

menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar, dan menyadari bahwa 

semua manusia sederajat.28 

2)   Akhlak terhadap sesama manusia, banyak sekali rincian tentang perlakuan 

terhadap sesama manusia. Petunjuk tentang hal itu tidak hanya berbentuk 

lapangan melakukan hal-hal yang negative seperti membunuh, menyakiti 

badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, dan juga menyakiti 

hati dengan jalan menceritakan aib sesama. Akan tetapi akhlak kepada 

sesama manusia meliputi menjaga kehormatan orang lain, saling tolong 

menolong, menjaga aib, dan lainnya. Manusia adalah mahkluk sosial yang 

banyak bergantung pada orang lain, untuk itu perlu kerja sama dan saling 

menolong. Islam menganjurkan berakhlak yang baik kepada saudara, 

karena ia berjasa dalam mendewasakan kita dan merupakan orang yang 

 

27Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta: Suara Agung, 

2018), h. 331. 

28Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam  (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), h. 356. 



 

 
 

paling dekat dengan kita, caranya dapat dilakukan dengan memuliakan 

mereka, memberi bantuan, pertolongan dan menghargainya. 

3)   Akhlak terhadap lingkungan yaitu alam dan lingkungan makhluk hidup 

lainnya, termasuk air, udara, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan hewan jangan 

membuat krusakan di muka bumi ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ruang 

lingkup akhlak mmpunyai cakupan yang luas terdiri dari akhlak terhadap Allah, 

akhlak terhadap sesama manusia,dan akhlak terhadap lingkungan. 

b. Kedudukan Akhlak 

Akhlak mempunyai posisi yang paling penting dalam agama Islam, 

pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat dari berbagai sunnah qouliyah (sunnah 

dalam bentuk perkataan). Rasulullah Saw. menempatkan penyempurnaan akhlak 

yang mulia sebagai misi dalam sejarah penyampaian Islam di muka bumi. 

 Dalam QS Al- Hujrat/ 49:13. 

قَبَا  ى  لَ  ِلتَعَاَرفُْوا ۚ  اِنَّ  اَْكَرَمُكمْ   اُْنثٰ ى َوَجعَْلنٰ ُكمْ  ُشعُْوب ا وَّ نْ  ذََكر    وَّ ٰيٓ اَيَُّها النَّاسُ  اِنَّا َخلَْقنٰ ُكمْ  م ِ

َ  َعِلْيم   َخبِْير   ِ  اَتْقٰ ىُكمْ   اِنَّ  ّٰللاه  ِعْندَ  ّٰللاه

Terjemahannya: 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. 
Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.29 

 Al-qur’an secara terus menerus menginformasikan kepada kita bahwa 

manusia yang paling mulia disisi Allah bukanlah dari kalangan tertentu, ras 

tertentu, suku, bangsa tertentu. Allah tidak memandang dari keturunan dan kasta 

ia berasal serta tidak memandang fisik namun memandang ketakwaan yang ada 

dalam jiwa seseorang dan amal shalih yang dilakukan. 

 
29Departemen Agama RI, Alquran Tajwid dan Terjemahannya (Jakarta: Suara Agung, 

2018), h. 517. 



 

 
 

c. Jenis pembinaan pada remaja  

Pembinaan akhlakul karimah pada remaja yang diberikan oleh orangtua 

terdiri dari beberapa unsur yaitu: 

a) Adab (sopan santun), Menurut Al hafizh Ibnu Hajar yang dimaksud dengan 

adab (sopan santun) merupakan perkataan dan perbuatan yang terpuji. Hal 

ini disebut dengan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah.  

b) Kejujuran, Perilaku jujur adalah salah satu pilar penting diantara pilar-pilar 

akhlak Islam. Rasulullah saw memberikan perhatian untuk menanamkan 

sifat atau perangai itu pada diri anak dan juga memberikan pengarahan 

kepada orangtua agar membiasakan diri berperilaku jujur.  

c) Menjaga Rahasia Anak yang sudah dibiasakan untuk bisa menjaga rahasia, 

akan tumbuh dan mempunyai kemauan yang kuat. Dengan demikian akan 

tumbuh pula kepercayaan masyarakat dan sesama manusia dikarenakan 

terjaganya rahasia sebagian mereka dan sebagian yang lain. 

d) Amanah, Rasulullah saw sangat memperhatikan akhlak seperti amanah dan 

juga bagaimana beliau menanamkan di dalam jiwa anak. Karena amanah 

juga salah satu sifat dasar yang dimiliki Rasulullah saw sejak kecil hingga 

masa kerasulannya sehingga beliau dijuluki al-amin.30 

Keempat unsur di atas merupakan pembinaan dalam mewujudkan akhlak 

yang baik pada remaja. Jadi orangtua harus tetap memperhatikan hal-hal yang bisa 

mewujudkan akhlak yang baik pada remaja yang sesuai dengan syariat Islam dan 

apa yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah saw.  

 
30Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi Saw (Cet. II; Solo: Pustaka Arafah, 

2004), h. 223. 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati.1 

Penelitian kualitatif boleh juga diartikan sebagai suatu penelitian yang 

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, temuan lapangan yang dikemukakan 

dengan berpegang pada prinsip etnis dan memahami realitas, penulis tidak bersifat 

penafsiran atau evaluasi. 

2. Lokasi Penelitian  

Latar Belakang Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate: 

Organisasi remaja ini bernama IRMASTA (Ikatan Remaja Masjid Al-

Ikhlas Tamalate). Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate suatu organisasi non 

formal yang berada dilingkungan Masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Sebelum terbentuknya 

organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate, para remaja membentuk 

suatu TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) pada tahun 1997 dengan nama TK-

TPA Al-Ikhlas, beberapa Tahun terbentuknya TPA (Taman Pendidikan Al-

qur’an), maka mereka membentuk remaja masjid karena melihat beberapa masjid 

di dalamnya tidak hanya terdapat TPA, tetapi juga memiliki organisasi 

keremajaan tentunya organisasi remaja masjid dan TPA harus masuk kedalam 

 

1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2014),  h. 9. 
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struktur organisasi remaja masjid. Pada tanggal 04 Februari 2012 Organisasi 

Remaja Masjid yang di beri nama IRMASTA Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas 

Tamalate dilantik dan diresmikan yang bertempat di Masjid Al-Ikhlas dengan 

dihadiri oleh Ketua pengurus Masjid dan pengurus masjid beserta para tokoh.  

Mengenai jumlah anggota Remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate saat ini 

secara keseluruhan adalah berjumlah 34 orang. Dari hasil perolehan data dapat 

diketahui. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 15 orang dan jumlah perempuan 

sebanyak 19 orang. Untuk mayoritas pendidikan dari anggota yang ada adalah 

mahasiswa sebanyak 14 orang, dan yang masih Sekolah SMA dan SMP sebanyak 

20 orang. 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi 

kasus, karena memiliki suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam 

masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang 

keadaan dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan 

sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok 

individu yang  ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Penelitian studi kasus 

bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap  fenomena dari suatu 

populasi atau kumpulan tertentu melainkan untuk kejadian atau fenomena yang di 

teliti. 

Fenomena berasal dari kata Yunani yaitu phainomena (yang berakar kata 

phaneim yang artinya menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua 

objek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatik harus disebut 

objektif. Fenomena merupakan gejala dalam situasi alamiahnya yang kompleks, 

yang hanya mungkin menjadi bagian dari kesadaran manusia  secara 



 

 
 

komperehensif dan ketika telah direduksi kedalam suatu barometer akan 

terdefinisikan sebagai fakta.2 

C. Sumber Data  

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi  

megenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti dengan maksud untuk 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data primer dalam 

penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan data 

dari informan yaitu remaja masjid di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa tepatnya di Masjid Al-Ikhlas . 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah di kumpulkan dengan maksud untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah penelitian yang dihasilkan dari hasil objek yang mendukung  statement 

data primer yaitu melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder  adalah literatur,   

artikelm, jurnal serta situs di internet yang berkenan dengan penelitian yang 

dilakukan.3 Adapun data sekunder menurut Sugiono adalah sebagai berikut: 

Data sekunder menurut Sugiono adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui orang 

 

2Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer  (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 20. 

3Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2017),  

h. 137. 



 

 
 

lain atau mencari melalui dokumen  data itu diproleh dengan 

menggunakan literature yang dilakukan terhadap banyak buku dan 

diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan 

penelitian.4 

Berdasarkan penjelasan di atas peneneliti dapat menyimpulkan bahwa data 

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi 

diperoleh dari sumber yang sudah ada atau berupa catatan- catatan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling utama dalam penelitian, 

yang bertujuan untuk mengumpulkan data.  

Menurut Arikunto teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut 

menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam 

benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaanya. 5 

 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1.  Observasi  

Observasi adalah aktivitas percatatan fenomena yang dilakukan secara 

sistematis, dimana jenis penelitian yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang 

yang menjadi sasaran  penelitian, tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan 

atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak 

menutupi dirinya sebagai peneliti.6 Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan 

teknik observasi partisipasi, yaitu peneliti akan ikut terlibat dalam kegiatan yang 

diamatinya, atau dapat dikatakan peneliti ikut serta sebagai pemain.  

 

4Sugiono, Metode Penelitian Administrasi  (Bandung: Alfabeta, 2016),  h. 105. 

5Suharsimi Arikunto, Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2018), h. 134. 

6Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2013), h. 120. 



 

 
 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bntuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseoang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.7  Wawancara ini 

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencatat semua data secara langsung dari reverensi 

yang membahas tentang objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan melihat 

dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku 

peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pngumpulan data adalah setiap 

pertanyaan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk  keperluan 

pengujian suatu peristiwa. 

E. Instrumen Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument utama adalah peneliti 

sendiri dan yang menjadi instrument pendukung adalah buku catatan, pulpen dan 

alat perekam suara. Dan alat pengumpulan data yang sesuai dengan jenis dan 

pendekatan penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penlitian 

yaitu pedoman wawancara. Jenis instrument penelitian dalam pengumpulan data 

adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Untuk 

memudahkan peneliti dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan 

beberapa alat pengumpulan data yang terdiri dari pedoman observasi, pedoman 

wawancara, dan dokumentasi.  

 

 

7Deddy Mulyana, Metodoligi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 

h. 180. 



 

 
 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Pengolahan data berhubungan dengan analisis data. Penelitian kualitatif, 

data diperoleh dari berbagi sumber menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam, yang dilakukan secara terus menerus.  

Analisis data adalah menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena 

dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, bisa juga 

untuk menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data dan proses suatu 

fenomena sosial.8 Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data 

kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan 

suatu proses yang menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya. Adapun 

analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu: 

1. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses penelitian, pemusatan pada 

penyederhanaan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatn tertulis 

dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data untuk tidak perlu untuk 

menghasilkan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti. 

2. Penyajian Data (data display) 

Penyajian data atau display yaitu mendeskripsikan kesimpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk yang padu 

dan mudah dipahami. Sehubungan dengan data yang diperoleh terdiri dari kata-

kata, kalimat, paragraf, maka penyajian data yang paling sering digunakan adanya 

 

8Burhan Bungin Penelitian Kualitatif (Jakarta: Kencana, 2017), h. 161. 



 

 
 

bentuk uraian naratif yang panjang dan terpencar-pencar bagian demi bagian, 

tersusun kurang baik, maka dari itu informasi bersikap kompleks, disusun 

kedalam suatu kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan efektif, sehingga mudah 

dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (conclusin drawing/verivication) 

Penarikan kesimpulan atau verication merupakan bagian akhir dari analisis 

data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yang menemukan makna 

data yang telah disajikan. Cara yang digunakan bervariasi, dapat menggunakan 

perbandingan kontraks, menemukan pola dan tema. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data setiap hal temuan harus dicek 

keabsahannya, agar hasil penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara 

ilmiyah dan dapat bibuktikan kebenarannya, oleh karna itu peneliti menggunakan 

teknik trigulasi. Trigulasi artinya teknik pengumpulan data yang sifatnya 

menggabungkan beberapa teknik dan sumber data yang telah ada.  

 Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk 

mendapatkan temuan dan implementasi data yang lebih akurat dan kredibel.9 

Proses komunikasi melalui lisan agar terhindar dari perumpamaan. 

 Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Triangulasi teknik, yakni pengumpulan data dengan bermacam-macam cara 

tetapi dengan sumber yang sama, misalnya dengan cara observasi, wawancara, 

dan dan dokumentasi tetapi berasal dari sumber yang sama. 

2. Triangulasi sumber, yakni satu teknik tetapi berasal dari sumber yang berbeda, 

misalnya dengan cara wawancara tetapi dari sumber yang berbeda, contoh 

peneliti melakukan wawancara kepada si A, si B, dan C. 

 

9A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, 

(Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 395. 



 

 
 

3. Triangulasi waktu, yaitu suatu data yang dikumpulkan pada waktu yang 

berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam waktu 

yang berbeda.10 

 Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber data sebagai pemerksaan melalui sumber lainnya, dalam pelaksanaannya 

peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari wawancara ketua irmasta, 

wakil ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh elemen-elemen pendukung yang 

ada di ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate.                                                               

 

10Sulaeman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi 

Pemula (Cet, I; Sibuku, 2018),  h. 89-91. 



 

 

BAB IV 

PERANAN IKATAN REMAJA MASJID DALAM MEMBINA 

AKHLAKUL KARIMAH REMAJA 

A. Bentuk-bentuk Peranan Ikatan Remaja Masjid Dalam Membina Akhlakul 

Karimah Remaja di Tamalate  Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo 

Selatan Kabupaten Gowa 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

tentang Peranan Ikatan Remaja Masjid Dalam Membina Akhlakul Karimah 

Remaja di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. 

Data yang diperoleh dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan 

observasi yang telah penulis lakukan. 

Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam 

karakteristik dalam pelaksanaan kewajiban, tugas dan tanggung jawab yang telah 

diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Ikatan remaja masjid 

merupakan bagian dari generasi muda yang sadar akan hak dan kewajiban dengan 

segenap potensi yang dimilikinya dengan senantiasa mengedepankan semangat 

untuk membangun pribadi-pribadi yang mandiri, tangguh dan bertanggung jawab 

dengan tetap menjadikan Al-qur’an dan as-sunnah sebagai pedoman hidup. 

Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan 

berbagai macam perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa pemikiran dan 

pertimbangan lebih dahulu.1 Sedangkan karimah artinya mulia.2 Jadi Akhlakul 

karimah merupakan tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda 

kesempurnaan iman seseorang kepada Allah swt. yang berdasarkan sifat-sifat 

 

1Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 2012), h. 1-2. 

2Suhayib, Studi Akhlak (Yogyakarta: Kalimadia, 2012), h. 9. 
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terpuji. Pembinaan generasi muda sangat di perlukan agar menjadi generasi yang 

berakhlak, beriman, bertaqwa, berilmu dan beramal shalih.  

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Anwar S.Pd.I Selaku kepala 

dusun Tamalate mengenai peranan ikatan remaja masjid dalam pembinaan akhlak: 

informan mengatakan  

Peranan ikatan remaja masjid dapat dilihat dari aktifnya remaja untuk 
datang kemesjid dan berkegiatan, kegiatan tersebut seperti shalat berjamaah 
atau melakukan  kegiatan keagamaan.3 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Karmila S.H. mengatakan: 

Ikatan remaja masjid memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masjid 
maka peran utamanya ialah tidak lain untuk memakmurkan masjid. Maka 
dari itu diharapkan baik pengurus, anggota, serta remaja yang berada di 
sekitar masjid dapat aktif datang ke masjid untuk melaksanakan shalat 
berjamaah.4 

Bapak Rizal sebagai dewan penasehat IRMASTA juga mengungkapkan, 

yang berperan dalam pembinaan akhlak remaja di sekitar masjid Al-Ikhlas, Salah 

satunya adalah remaja masjid.5 Untuk membentuk akhlak remaja yang baik, 

tentunya remaja masjid memiliki langkah awal yang dilakukan dalam pembinaan 

akhlakul karimah yang terlihat dalam metode seperti keteladanan, kebiasaan, 

nasihat, dan pengawasan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja masjid tentang bagaimana 

bentuk-bentuk peranan ikatan remaja masjid: 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Muhammad Arif selaku 
ketua ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate bahwa bentuk-bentuk 
peranan ikatan remaja masjid dalam membina akhlak remaja karna dapat 
dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh ikatan remaja masjid yaitu 
meliputi bimbingan membaca Al-qur’an pagi, ceramah  umum, bakti sosial, 
kegiatan ramadhan dan kajian ahad pagi.6 

 

3Anwar S.Pd.I (42 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 01 Juni 2022. 

4Karmila S.H. (24 Tahun), Dewan Penasehat, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 01 Juni 2022. 

5Rizal (45 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 03 

Juni 2022. 

6Muhammad Arif  (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 



 

 
 

1. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

Kegiatan ini merupakan salah satu cara IRMASTA dalam menjalin tali 

silaturahmi antara warga yang satu dengan yang lain. Adapun berbagai acara 

dalam peringatan hari besar Islam ialah peringatan maulid Nabi, peringatan I 

Muharram dan peringatan Isra’ Mi’raj. 

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Riski Said mengatakan bahwa 
ikatan remaja masjid Al-Ikhlas bersama dengan para pengurus masjid di 
Tamalate sering mengadakan suatu kegiatan seperti kegiatan PHBI. selama 
ini dari tahun ketahun biasanya ada peringatan hati besar Islam, seperti 
biasanya acara maulid, isra mijrad, acara muharam dan sekalian ceramah 
agama yang mendatangkan ustad/pemateri.7  

Kemudian hasil wawancara dengan Wildayanti mengatakan ikatan remaja 

masjid sering memperingati hari besar Islam, dan saya biasa ikut serta dalam 

kegiatan tersebut.8 

Wawancara dengan Muhammad Arif mengatakan peringatan hari besar 
Islam yang kami adakan diharapkan mampu mempererat ukhuawah 
islamiyah antara para remaja-remaja dan masyarakat, memperluas 
pemahaman agama Islam dan memberikan motivasi kepada para generasi 
muda agar dapat membentengi diri dengan iman dan takwa serta 
meningkatkan sikap akhlakul karimah.9 
 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizal peran ikatan remaja masjid 
dalam peringatan hari besar Islam adalah menyusun acara, meyiapkan 
penceramah yang akan mengisi acara, selain itu ikatan remaja masjid juga 
bertugas menjadi protokol, pembacaan ayat suci al-qur’an dan pembacaan 
doa.10 

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

dengan adanya peringatan hari besar Islam para remaja-remaja dapat memperoleh 

ilmu dari materi yang disampaikan seperti salah satunya kegiatan peringatan isra’ 

 

7Muhammad Riski Said (21 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 

8Wildayanti  (18 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 05 

Juni 2022. 

9Muhammad Arif (20 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 

10Rizal (45 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu,  10 

Juni 2022. 

 



 

 
 

mi’raj nabi yang merupakan perjalanan di malam hari, yaitu dari masjidil Haram 

ke masjidil Aqsa, lalu naik ke sidratul muntaha di langit ke tujuh dalam satu 

malam. Selain itu remaja juga mampu memiliki rasa tanggung jawab dan 

solidaritas tinggi melalui keikut sertaan atau partisipasi remaja dalam kegiatan 

tersebut. 

2. Kajian ahad pagi 

Kajian ahad pagi merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan kesejahteraan 

umat. Waktu pagi sering dimanfaatkan orang-orang untuk mengumpulkan bekal 

melakukan aktivitas pada hari itu.  

Berdasarkan pernyataan Mirnawati, informan mengatakan:  

Kajian ahad pagi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh ikatan 
remaja masjid Tamalate setiap hari ahad pagi pada pukul 09.00 s.d 11.30 
bertempat di masjid Al-Ikhlas Tamalate, dalam kegiatan tersebut dikemas 
dalam bentuk kegiatan pengajian dan juga mendatangkan ustasdz atau 
pembicara, baik tokoh agama, pemuda, maupun akademisi.11 

Sama seperti yang disampaikan Mirnawati, hal serupa juga diungkapkan 

Siti Nurul Mukhlisa, informan mengatakan: 

Berdasarkan hal itu wawancara dengan remaja yang berada disekitar masjid 
mengatakan bahwa kajian ahad pagi biasa dilaksanakan oleh ikatan remaja 
masjid dan saya biasanya turut hadir dalam kegiatan tersebut akan tetapi 
juga biasanya saya berhalangan hadir.12 

Berdasarkan hal ini kegiatan ikatan remaja masjid yang dilaksanakan 

setiap ahad pagi anggota remaja masjid atau remaja sekitar masjid sudah 

menjalankan peranannya dengan baik. Adapun salah satu isi kajiannya yaitu 

membahas tentang nilai-nilai moral, tantangan remaja dimasa milenial dan materi-

materi kajian lainnya. Khususnya bagi remaja sangat bersemangat dalam 

mengikuti kajian tersebut.  

 

11Mirnawati (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 04 

Juni 2022. 

12Siti Nurul Mukhlisa (19 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 05 Juni 2022. 



 

 
 

Adapun peranan ikatan remaja masjid dalam kegiatan kajian ahad pagi 

berdasarkan wawancara dengan Mirnawati mengatakan bahwa: 

Salah satu anggota yang sudah ditunjuk untuk bertugas membuka acara, 
memimpin untuk mengaji bersama, dan selanjutnya yang biasa menjadi 
pemateri adalah dari pengurus masjid itu sendiri.13 
 
Hal ini dinyatakan berdasarkan wawancara Siti Aisyah mengatan bahwa 
materi yang disampaikan tentang bagaimana cara berperilaku yang baik 
serta mengajarkan aturan-aturan dalam agama. Selain itu pemateri banyak 
menyampaikan materi tentang remaja diera milenial maka dari itu banyak 
remaja yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan memberikan 
peranan yang menonjol pada aspek keagamaan. 14 

3. Memakmurkan Masjid  

Ikatan remaja masjid ialah organisasi yang berkaitan dengan masjid 

diharapkan anggotanya aktif untuk datang ke masjid melaksanakan shalat 

berjamaah karena shalat berjamaah merupakan indikator utama dalam 

memakmurkan masjid. Anggota ikatan remaja masjid ini diharapkan menjadi 

contoh bagi para remaja di sekitar masjid. Dalam mengajak remaja untuk 

memakmurkan masjid tentu diperlukan kesabaran seperti pengurus memberi 

contoh dengan sering datang ke masjid. 

Contoh atau keteladanan yang baik sangat mendominasi dalam proses 

pembinaan akhlak, sebab melihat Rasulullah saw. memberikan contoh dirinya 

sebagai perbandingan akhlak yang baik. Maka dari itu remaja harus menunjukkan 

Sikap dan perilakunya Islami, sopan santun dan menunjukkan budi pekerti yang 

mulia (akhlakul karimah). Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Arif selaku 

ketua umum remaja masjid Informan mangatakan :  

Sebelum mengajarkan akhlakul karimah kepada remaja sekitar masjid, kita 
sebagai remaja yang aktif dalam organisasi ini harus lebih dahulu 
berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik dan memberi contoh yang 

 

13Mirnawati (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 11 

Juni 2022. 

14Siti Aisyah (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 04 

Juni 2022. 



 

 
 

baik kepada remaja lainnya seperti rajin datang ke masjid shalat 
berjamaah.15 

Kemudian dari contoh atau keteladanan tersebut, dapat dilihat berdasarkan 

hasil wawancara dari Riskawati yang merupakan remaja disekitar masjid ia  

mengatakan bahwa: saya turut mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh anggota 

remaja masjid, karena menurut saya perbuatan mereka merupakan hal-hal yang 

baik dan positif.16 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Karmila mengatakan bahwa ikatan 
remaja masjid berperan dalam memakmurkan masjid karna dapat dilihat 
dari rajinnya anggota datang ke masjid untuk shalat berjamaah, 
membersihkan masjid atau berkegiatan di masjid. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat dipahami bahwa, dalam 

memakmurkan masjid ikatan remaja masjid aktif mengikuti shalat berjamaah di 

masjid sehingga menjadi contoh atau keteladanan bagi remaja sekitar. 

Keteladanan tersebut akan berpengaruh terhadap akhlak seorang remaja sekitar 

masjid. Oleh karna itu remaja masjid harus selalu menjadi contoh teladan yang 

baik sehingga dapat ditiru dan dicontoh perilaku atau perbuatan yang 

dilakukannya. 

4. Kegiatan Ramadhan  

Secara Khusus pada bulan Ramadhan banyak kegiatan yang dilakukan 

oleh ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate yaitu antara lain membuat lomba-

lomba, mulai dari lomba anak-anak sampai remaja. Berdasarkan wawancara 

kepada Rini Wahyuni Sari selaku anggota remaja masjid mengatakan bahwa: 

Kami menyiapkan Kegiatan ramadhan seperti lomba adzan, ceramah, 
tilawah. Sebelum lomba tersebut di mulai terlebih dahulu  diberikan 
pelatihan kepada mereka dan setelah itu lomba di mulai kemudian di 
tentukan pemenang juara 1,2, dan 3 yang akan diberikan hadiah.17  

 

15Muhammad Arif (20 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 

16Riskawati (19 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 05 

Juni 2022. 

17Rini Wahyuni Sari (20 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 05 Juni 2022. 



 

 
 

Hal serupa juga dikatakan oleh Riskawati remaja sekitar mengatakan 

bahwa: 

IRMASTA sering mangadakan lomba pada bulan ramadhan, dengan adanya 
kegiatan ramadhan menambah semangat untuk mengikuti perlombaan serta 
mendapat ilmu.18 

Selain kegiatan ramadhan seperti lomba-lomba yang dilaksanakan adapun 

kegiatan lainnya seperti kegiatan bakti sosial. Berdasarkan wawancara dengan 

Muhammad Arif, informan mengatakan:  

Bakti sosial merupakan kegiatan yang positif, dalam hal ini kegiatan bagi-bagi 
takjil pada bulan ramadhan adalah menyiapkan bahan-bahan makanan apa yang 
akan diperlukan dan juga menyiapkan spanduk. Dalam hal ini remaja mesjid 
al-ikhlas merasa tergerak dengan keadaan saudara kita yang keadaannya 
berada di bawah kita, maka dari itu mereka mengadakan bakti sosial. 
meskipun tidak seberapa nilai dari hidangan tersebut tetapi masyarakat 
berkenan menerima dan tentu saja dengan perasaan gembira.19  

Berdasarkan hal itu Kegiatan ramadhan yang diadakan mengandung 

manfaat dan keberkahan pada bulan ramadhan seperti Kegiatan lomba adzan, 

ceramah, tilawah membantu mengasah kemampuan dan keterampilan mereka 

sedangkan kegiatan bakti sosial dapat menjalin tali silaturahmi kepada masyarakat 

dan remaja selain itu  menjadikan mereka lebih bersyukur atas apa yang mereka 

miliki. 

5. Ceramah  umum 

Dalam kegiatan ceramah agama tentunya banyak nasihat-nasihat yang 

diberikan dengan mendengarkan ceramah keagamaan kita bisa menambah 

pengetahuan terhadap suatu masalah. Dikalangan remaja perlu di ajarkan ilmu 

agama, agar mereka dapat berpegang teguh terhadap paham-paham mengenai 

nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-qur’an dan as-sunnah secara penuh 

dan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan wawancara oleh kepala dusun Tamalate Bapak Anwar S.Pd.I 

informan mengatakan:  

 

18Riskawati (19 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 05 

Juni 2022. 

19Muhammad Arif  (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 



 

 
 

Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh ikatan 

remaja mesjid Al-Ikhlas Tamalate yang di isi dengan ceramah ba’da magrib 

sampai isya dan dilanjutkan dengan zikir bersama setelah sholat isya ini 

dilakukan pada setiap malam jum’at. Hal ini dapat membuat remaja antusias 

dalam mengikuti kegiatan.20 

 

Siti Aisyah juga mengatan bahwa kegiatan ceramah umum ini kami adakan 
agar para remaja dapat mendengar nasehat dan hal-hal yang baik, tidak 
hanya berdiam diri di rumah dan asik bermain gadget21 

Berdasarkan hal ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ceramah 

umum ini di lakukan untuk para remaja agar senantiasa mendengar nasehat-

nasehat dari Ustadz sehingga dengan mendengar nasehat tersebut remaja akan 

berakhlakul karimah yang baik terhadap orang di sekitarnya dalam kehidupan 

sehari-hari seperti menjadi contoh atau teladan yang baik.  

6. Bimbingan membaca Al-qur’an 

Bimbingan membaca Al-qur’an merupakan bantuan yang diberikan 

kepada para remaja agar mampu membaca Al-qur’an secara baik dan benar. 

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang 

ilmu tajwid. 

Berdasarkan wawancara Muhammad Riski bahwa: 

Peranan ikatan remaja masjid adalah melaksanakan kegiatan bimbingan 
membaca Al-qur’an dimana ikatan remaja masjid mengumpulkan para 
remaja sekitar masjid dan anak-anak untuk diajar membaca Al-qur’an.22 
 
Wawancara dengan Muhammad Arif mengatakan bahawa 
Peranan ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate sudah bagus karena 
mampu merekrut remaja untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan dan 
menjadi anggota remaja mesjid, dan meskipun ada beberapa remaja yang 
tidak memilki minat untuk turut andil ikut dalam ikatan remaja masjid tapi 
mereka tetap mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.23 

 

20Anwar S.Pd.I (42 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 01 Juni 2022. 

21Siti Aisyah (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 04 

Juni 2022. 
22Muhammad Riski Said (21 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 

23Muhammad Arif (20 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 11 Juni 2022. 



 

 
 

Dari beberapa penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk peranan ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate memiliki peranan 

besar mulai dari merangkul remaja untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan 

sampai pada peningkatkan pemahaman agama, Tidak hanya itu tetapi mempererat 

jalinan silaturrahim itu dapat dilihat dengan adanya kegiatan bakti sosial, ceramah 

umum dan kegiatan lainnya. 

Wawancara dengan Bapak Rizal mengatakan bahwa: 

Peranan ikatan remaja mesjid Al-Ikhlas Tamalate cukup baik dan memiliki 
rasa solidaritas yang tinggi, bisa kita lihat dari partisipasi mereka dalam 
bulan suci ramadhan. remaja laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam 
suatu kegiatan seperti kegiatan festival anak shaleh, lomba ceramah agama, 
tilawah dan lainnya. Adapun diluar ramadhan, misalkan kegiatan kajian 
ahad pagi.24 

B. Peran Remaja Berkontribusi Terhadap Pembinaan Akhlakul Karimah 

Remaja di Masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan 

Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa 

1. Ikatan remaja masjid berkontribusi dalam mengajar di TPA 

Anak-anak yang berada dilingkungan merupakan kader utama dimasa 

yang akan datang bagi kelangsungan kehidupan beragama dalam umat Islam, 

karena itu mereka dipersiapkan sejak dini, mereka dibekali dengan pengetahuan 

dan pemahaman agama yang cukup sehingga mampu menghadapi segala 

tantangan kehidupan. 

Salah satu program yang dilaksanakan oleh para remaja masjid Al-Ikhlas 

adalah membantu guru mengaji mengajar di Taman Pendidikan Al-qur’an kepada 

anak-anak dengan mengenalkan huruf-huruf Al-qur’an dan cara membaca Al-

qur’an dengan baik dan benar dengan menggunakan metode iqra. 

 

 

24Rizal (45 Tahun),  Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 03 

Juni 2022. 

 



 

 
 

Berdasarkan wawancara dengan Mirnawati, Informan mengatakan: 

Kami mengatur jadwal dan mengelompokkan secara acak setiap anggota 
dalam rangka membantu Guru mengaji untuk mengajar di TPA, dengan 
mengajarkan anak-anak TPA mereka melaksanakan tugasnya sebagai 
pelaksana didikan dan remaja masjid sangat antusias dalam memebersamai 
anak-anak di TPA karna mereka mudah di arahkan.25 

Diungkapkan juga oleh Ibu Karmila S.H. mengatakan bahwa: 

Di TPA ini, dalam membina anak-anak mengaji terbagi dalam dua tingkatan 
yaitu tingkatan TK, dimana pada tingkatan ini diikuti oleh anak-anak yang 
baru mulai membaca al-qur’an sedangkan tingkatan TPA yang diikuti oleh 
anak-anak yang telah tamat TK sehingga mereka dapat dibina dalam 
perbaikan bacaan dan tajwid. 26 

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengajar di TPA sangat 

bermanfaat bagi remaja masjid karna sebaik-baik belajar adalah mengajar, mereka 

dapat mengasah kemampuan mereka sambil mengajar anak-anak di TPA tersebut 

dan juga dapat membantu guru mengaji. Selain megajar anak-anak mengaji, 

remaja masjid juga mengajarkan bahwa A1-qur’an sebagai pedoman dan tuntunan 

hidup umat manusia, sangat penting untuk dikaji, dipahami, dan dihayati 

sekaligus diamalkan bagi umat manusia khususnya umat muslim, agar dapat 

terhindar dari segala bahaya tipu muslihat syaitan. 

2. Ikatan remaja masjid berkontribusi dalam menjaga kebersihan masjid 

Dalam Islam memerintahkan umatnya agar selalu menjaga kebersihan 

karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Bukan hanya kebersihan dalam 

Islam melainkan dalam ilmu kedokteran juga diperintahkan. Hal tersebut tentu 

menegaskan tentang pentingnya kebersihan dalam kehidupan, baik kebersihan diri 

maupun lingkungan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwar S.Pd.I 

Keindahan masjid merupakan salah satu hal yang dapat menarik minat 
masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Bukan hanya 
keindahan masjid saja, kebersihan juga merupakan sesuatu hal yang sangat 

 

25Mirnawati (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 11 

Juni 2022. 

26Karmila S.H. (24 Tahun), Dewan Penasehat, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 01 Juni 2022. 

 



 

 
 

penting karena dengan bersihnya masjid masyarakat merasa nyaman dan 
tertarik beribadah di masjid. 27 

Sesuai dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Baqarah/2: 222. 

 

ِرْينَ  ابِْيَن َويُِحبُّ اْلُمتََطه ِ َ يُِحبُّ التَّوَّ  اِنَّ ّٰللاه
Terjemahannya: 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 
orang-orang yang menyucikan diri. 

Dengan menyadari betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan, remaja 

masjid selain mengelompokkan siapa yang bertugas membersihkan setiap harinya 

mereka juga mengadakan jum’at bersih yang dilakasanakan secara gotong royong 

untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat terutama di area masjid Al-Ikhlas 

dengan didasari kesadaran yang tinggi dan rasa tulus ikhlas remaja masjid 

melaksanakan program jum’at bersih.  

Seperti wawancara yang dilakukan dengan Muhammad Arif mengatakan 

bahwa: 

Dalam kegiatan ini dibagi kelompok ada yang membersihkan khusus kamar 
mandi, di dalam masjid halaman, tempat wudhu dan kegiatan ini merupakan 
salah satu untuk mengakrabkan masyarakat atau remaja yang satu dengan 
yang lainnya serta kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas shalat 
berjamaah.28 

Dengan demikian dari uraian di atas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa program kerja remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate dalam upaya 

membinaa akhlakul karimah, yaitu dengan adanya kontribusi mereka dalam 

membersihkan masjid dapat memberikan kenyamanan beribadah bagi para remaja 

dan masyarakat sehingga mereka rajin untuk datang ke masjid dan dengan 

kedatangan mereka ke masjid mudah dilakukannya pembinaan, juga untuk 

meningkatkan pemahaman keagamaan melalui berbagai kegiatan yang 

dilaksanakannya. 

 
27Anwar S.Pd.I (42 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 10 Juni 2022. 

28Muhammad Arif (20 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 11 Juni 2022. 



 

 
 

3. Ikatan remaja masjid berkontribusi membantu pelaksanaan kegiatan hari 

besar Islam seperti maulid, peringatan I Muharram dan peringatan Isra’ 

Mi’raj. 

Ikatan remaja masjid berkontribusi membantu pelaksanaan kegiatan hari 

besar Islam seperti maulid, peringatan I Muharram dan peringatan Isra’ Mi’raj. 

Seperti yang diungkapkan Informan bapak Rizal : 

Remaja masjid, pengurus dan tokoh agama yang bekerjasama dengan 
masyarakat umum memperingati hari-hari besar Islam. Kegiatan ini 
merupakan aktivitas yang sangat akurat dalam rangka syiar Islam sekaligus 
usaha melakukan pembinaan terhadap jamaah atau remaja. Biasanya, 
jamaah yang hadir lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan 
melaksanakan shalat lima waktu atau shalat berjamaah.29 

Rini Wahyuni Sari juga mengatakan bahwa: 

Remaja masjid kami jika dalam rangka peringatan hari besar Islam, kami 
bertugas menyusun acara dan juga ikut menjadi pelaksana acara seperti 
menjadi protokol, pembacaan ayat suci al-qu’an dan pembacaan doa.30 

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan inilah yang 

dipergunakan pengurus atau remaja masjid untuk membina dan mengajak jamaah 

agar senantiasa melakukan kegiatan yang positif. Peringatan Hari-hari Besar Islam 

(PHBI) sebagai tanda kecintaan umat muslim kepada Rasulullah saw. atau suatu 

jalan untuk mengingat betapa besar perjuangan Nabi besar Muhammad saw. 

dalam memperjuangkan agama Islam dan juga merupakan salah satu cara untuk 

mempererat hubungan tali silaturrahmi dikalangan masyarakat. 

4. Ikatan remaja masjid berkontribusi dalam melaksanakan pengumpulan dan 

pembagian zakat  

Ikatan remaja masjid berkontribusi dalam melaksanakan pengumpulan dan 

pembagian zakat ini dilihat pada setiap akhir bulan Ramadhan di masjid Al-Ikhlas 

setiap tahunya sebagai tempat pengumpulan zakat fitrah yang langsung 

 

29Rizal (45 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu,  10 

Juni 2022. 

30Rini Wahyuni Sari (20 Tahun), Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 11 Juni 2022. 



 

 
 

dikoordinir oleh remaja masjid itu sendiri. Menurut wawancara dengan Bapak 

Anwar S.Pd.I 

Pengumpulan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas bersifat unik dan terkoordinir. 
Mereka para remaja masjid sejak awal bulan Ramadhan sudah membagikan 
brosur-brosur kepada para muzakki. Dan di bantu oleh Kepala Dusun untuk 
mendata para fakir miskin. Sehingga waktu hari menjelang pengumpulan 
zakat, para muzakki sudah menyiapkan beras dan adakalanya uang.31 

Dari hal ini sudah remaja masjid bisa membawa kearah yang positif tentang 

pengolalaan. Dan bisa memberikan nuansa baru dan tanggung jawab yang besar 

bagi remaja masjid sebagai panitia zakat disetiap tahunya. 

 

Selain itu Mirnawati mengungkapkan bahwa para muzakki menyerahkan 
kepada pengurus masjid lalu dari pihak masjid dibentuklah kepanitiaan 
zakat. Dalam hal ini ta’mir masjid menyerahkan kepercayaan kepada remaja 
masjid dan juga dibantu oleh Kepala Dusun agar bisa mengetahui mana 
yang kategori fakir-miskin.32 

Berdasarkan hal ini peneliti dapat menyimpulka bahwa pengelolaan zakat 

fitrah di masjid Al-Ikhlas sudah baik dalam setiap tahunnya. Karena demi 

meluruskan cara pembagaian yang benar. Supaya tidak terjadi kerancauan dalam 

setiap pendistribusiannya, maupun untuk memberikan solusi bagaimana caranya 

agar zakat kita sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.  

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Akhlak Remaja di Masjid 

Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa 

Setiap organisasi maupun lembaga memiliki kekurangan dan kelebihan 

dalam menjalankan fungsi dan perananya, begitu halnya dengan ikatan remaja Al-

ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten 

Gowa. Sebagai organisasi pemberdayaan remaja tentunya memiliki faktor 

 

31Anwar S.Pd.I (42 Tahun), Kepala Dusun, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 10 Juni 2022 

32Mirnawati (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 11 

Juni 2022. 

 



 

 
 

pendukung serta penghambat dalam pembinaan akhlak remaja, baik dari pengurus 

masyarakat dan sebagainya.  

Adapun Faktor yang mendukung dalam pembinaan akhlakul karimag 

remaja yaitu: 

a. Adanya dukungan dari masyarakat  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Riski Said mengatakan 

bahwa: 

Pembinaan akhlakul karimah yang dilakukan oleh ikatan remaja masjid ini 
tidak berjalan dengan baik, jika tanpa dukungan masyarakat yang selalu 
mengingatkan dan mengajak mereka, mungkin tidak akan bertahan lama, 
mereka butuh masukan serta bimbingan, dan alhamdulilah dari masyarakat, 
apapun kegiatan yang diselenggarakan anak-anak kami, kami dukung 
semua, sebagai motivasi untuk mereka agar selalu mencintai masjid kami.33 

Hasil wawancara dengan  Siti Aisyah yang mengatakan bahwa: 

Salah satu kekuatan kami yaitu, ketika mereka senang dengan kegiatan kami 
lakukan, masyarakat juga mendukung seluruh kegiatan kami, seperti 
pembina kami dia yang membimbing kami, memberika kritik serta solusi 
agar kami selalu semangat dalam melakukan kegiatan risma setiap 
minggunya.34 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dukungan 

dari masyarakat sangat diperlukan demi berjalannya kegiatan-kegiatan IRMASTA 

serta agar remaja lebih rajin untuk ke masjid. 

b. Adanya dukungan dari para pengurus Masjid 

Beberapa program kerja yang telah ditetapkan oleh Remaja masjid Al-

Ikhlas banyak kegiatan tersebut dilakukan didalam masjid, dan pengurus masjid 

salah satu kunci agar program tersebut bisa berjalan lebih baik, baik dari segi 

tempat maupun berupa dana. Program kerja yang di laksanakan memang sangat 

penting adanya campur tangan dari Pengurus masjid baik dari segi kegiatan 

 

33Muhammad Riski Said (21 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 04 Juni 2022. 

34Siti Aisyah (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 04 

Juni 2022. 



 

 
 

Keagamaan yang kecil maupun kegiatan yang besar seperti, Maulid Nabi 

Muhammad Saw. Pengajian, dan kegiatan lainnya. 

c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung 

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan program kerja tersebut sangat 

dibutuhkan Sarana dan Prasarana untuk mencapai tujuan dan sasaran. Baik itu 

program kerja yang kecil maupun program kerja yang besar maka sangat di 

butuhkan sarana dan prasarana yang bagus.  

Ketika sedang melaksanakan program kerja Mengajar TK-TPA maka 

perlu adanya Al-qur’an yang bagus, spidol, papan tulis, meja, buku, pulpen dan 

tempat yang bagus untuk proses belajar mengaji. Sarana dan prasarana yang ada 

di masjid Al-Ikhlas saat ini sudah cukup mendukung, meskipun ada dari beberapa 

yang masih kurang. akan tetapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak menjalankan 

program yang telah ditetapkan.  

Menurut Bendahara Remaja Masjid Siti Aisyah mengemukakan bahwa:  

Perlengkapan di Masjid ini masih ada yang kurang akan tetapi kita sebagai 
Remaja Masjid berusaha untuk menggunakan perlengkapan yang ada demi 
untuk terlaksananya kegiatan Remaja.35 

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Sarana dan prasarana di 

Masjid Al-Ikhlas masih kurang sehingga para pengurus remaja harus pintar-pintar 

dalam menggunakan perlengkapan yang ada. 

Adapun Faktor Penghambat dalam pembinaan akhlakul karimah remaja 

yaitu: 

a. Minimnya SDM (Sumber Daya Manusia)  

Berdasarkan wawancara dengan Mirnawati mengatakan bahwa: 

Yang pertama SDM nya yang kurang keanggotaan organisasi ikatan 

remaja masjid, sudah tidak adanya kekompakan dibanding dengan tahun lalu, 

sekarang keanggotaan banyak yang tidak ada kabarnya disebabkan karena 

 

35Siti Aisyah (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa Bontosunggu, 04 

Juni 2022. 



 

 
 

beberapa diantaranya sibuk dengan kegiatan perkuliahan. misalnya, kita ingin 

mengadakan  acara tertentu itu sulit untuk ngumpulin sumber daya manusiannya 

atau membangkitkan semangat itu agak susah soalnya sekarang jaman para anak 

muda lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongki nongki sama temen 

temennya, belum lagi disibukkan dengan tugas kulia maupun sekolah. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Rini Wahyuni Sari, informan mengatakan 

bahwa: 

kurangnya komunikasi antar anggota lama dan baru dimana anggota lama 
banyak yang sudah menjadi mahasiswa dan yang baru belum pengalaman 
dalam pembentukan inilah salahnya tidak ada pengkaderan khusus untuk 
calon anggota baru Irmasta ini.36 

Bardasarkan hal itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa Salah satu 

masalah yang dihadapi remaja secara umum adalah kesibukan-kesibukan yang 

berada di sekolah, karena beberapa sekolah telah menerapkan system full day 

school atau melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Hal ini 

menyebabkan beberapa remaja tidak bisa menyempatkan dirinya untuk hadir di 

masjid karena sebagian dari mereka masih banyak yang berstatus pelajar dan ada 

beberapa yang telah bekerja sehingga beberapa program kerja khususnya 

pembinaan keagamaan tidak berjalan secara maksimal disebabkan personil yang 

sangat kurang. 

b. Faktor Dana  

Ternyata dana itu sendiri tidak hanya menjadi faktor pendukung tetapi 

juga faktor penghambat organisasi remaja masjid Al-Ikhlas dalam membina 

Akhlakul karimah remaja. Dikarenakan dana yang dimiliki oleh ikatan remaja 

masjid al-ikhlas masih belum dapat menunjang untuk kegiatan yang telah di 

rencanakan sehingga alternatif yang dilakukan adalah dengan meminta bantuan 

dari masyarakat di Desa Bontosunggu. 

 

 

36Rini Wahyuni Sari (20 Tahun),  Remaja, Wawancara, Dusun Tamalate, Desa 

Bontosunggu, 11 Juni 2022. 



 

 
 

c. Adanya program yang belum terlaksana 

Masih adanya program kerja yang dari dulu sampai sekarang belum 

terlaksana. Program kerja yang dimaksud disini adalah pendirian kemaslahatan 

anggota Ikatan Remaja Masjid dimana diantaranya, Sunatan massal, Menggiatkan 

kebersamaan (santunan) dalam kedukaan dan musibah terhadap anggota 

masyarakat dikarenakan terkendala oleh dana yang terbatas.



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peranan ikatan 

remaja masjid dalam membina akhlakul karimah remaja di Tamalate Desa 

Bontusunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, dapat 

disimpulkan beberapa sebagai berikut:  

1. Bentuk-bentuk peranan ikatan remaja masjid dalam membina akhlakul karimah 

remaja di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, 

diantaranya:  

a. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), Adapun berbagai acara dalam peringatan 

hari besar Islam ialah peringatan maulid nabi, peringatan I Muharram dan 

peringatan Isra’ Mi’raj. Kegiatan ini merupakan salah satu cara IRMASTA 

dalam menjalin tali silaturahmi antara warga yang satu dengan yang lain.  

b. Kajian ahad pagi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan remaja 

masjid Tamalate setiap hari ahad pagi, dengan mengundang para remaja untuk 

turut ikut hadir dalam kegiatan tersebut. 

c. Memakmurkan Masjid yaitu diharapkan anggota remaja masjid aktif untuk 

datang ke masjid melaksanakan shalat berjamaah karena shalat berjamaah 

merupakan indikator utama dalam memakmurkan masjid. 

d. Kegiatan Ramadhan seperti mengadakan lomba adzan, ceramah, tilawah 

ataupun kegiatan bagi-bagi takjil sehingga para remaja bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan. 

e. Ceramah umum, dalam kegiaan ini banyak ilmu dan nasehat-nasehat yang 

didapatkan oleh para remaja sehingga mereka dapat mengimplementasikannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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f. Bimbingan membaca Al-qur’an merupakan bantuan yang diberikan kepada 

para remaja agar mampu membaca Al-qur’an secara baik dan benar. Kegiatan 

ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang ilmu 

tajwid. 

2. Peran remaja berkontribusi terhadap pembinaan akhlakul karimah remaja di 

masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan 

Kabupaten Gowa  

a. Ikatan remaja masjid berkontribusi dalam mengajar di TPA yaitu membantu 

guru mengaji mengajar di Taman Pendidikan Al-qur’an kepada anak-anak 

dengan mengenalkan huruf-huruf Al-qur’an dan cara membaca Al-qur’an 

dengan baik dan benar dengan menggunakan metode iqra. 

b. Ikatan remaja masjid berkontribusi terhadap kebersihan masjid seperti 

mengelompokkan siapa yang bertugas membersihkan setiap hari dan mereka 

juga mengadakan jum’at bersih yang dilakasanakan secara gotong royong. 

c. Ikatan remaja masjid berkontribusi membantu pelaksanaan kegiatan hari besar 

Islam seperti maulid, peringatan I Muharram dan peringatan Isra’ Mi’raj 

seperti menyusun acara dan juga ikut menjadi pelaksana acara seperti menjadi 

protokol, pembacaan ayat suci Al-qu’an dan pembacaan doa. 

d. Ikatan remaja masjid berkontribusi dalam melaksanakan pengumpulan dan    

pembagian zakat. 

3. Faktor pendukung dan penghambat pembinaan akhlakul karimah remaja di 

Masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan  

Kabupaten Gowa. 

Faktor Pendukung: 

a. Adanya dukungan dari masyarakat setempat, apapun kegiatan yang dilakukan 

oleh remaja masjid masyarakat sangat senang, antusias dan membarikan 



 

 
 

dukungan kepada remaja, hal inilah yang membuat para remaja termotivasi 

untuk menyelenggarakan kegiatan. 

b.  Adanya dukungan dari para pengurus masjid, salah satu kunci agar program-

program yang dilaksanakan tersebut bisa berjalan lebih baik, baik dari segi 

tempat maupun berupa dana karna adanya dukungan dari pengurus masjid. 

c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung 

Faktor Penghambat: 

a. Kurangnya sumber daya manusia 

b. Faktor dana, dana dari ikatan remaja masjid Al-Ikhlas masih belum dapat 

menunjang untuk kegiatan yang telah di rencanakan sehingga alternatif yang 

dilakukan adalah dengan meminta bantuan dari masyarakat sekitar. 

c. Adanya program yang belum terlaksana seperti sunatan massal dan santunan 

dalam kedukaan dan musibah. 

B. Implikasi Penelitian  

1. Kepada Ikatan remaja masjid, Setiap amanah yang diberikan kedapa 

remaja masjid dengan kepercayaan masyarakat, hendaknya dilaksanakan dengan 

baik, sesusai tugas struktur kepengurusan remaja masjid Al-Ikhlas buat agar 

remaja masjid tetap aktif walaupun tidak kegiatan yang besar saja, sesuai 

pembagian tugas yang jelas, dengan menempatkan posisi pengurus dan anggota 

sesuai bidangnya memegang tanggungjawab, supaya kehadiran remaja aktif 

menghidupkan suasana masjid dilingkungan sekitarnya sesuai dengan yang 

diharapkan masyarakat. 

2. Saran untuk Pembina dan pengurus Ikatan Remaja Masjid Tamalate Desa 

Bontosunggu Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa agar 

Meningkatkan program-program yang lebih baik dalam bidang apapun hendaknya 

para pengurus menjalin komunikasi yang baik dengan para pengurus dibidang 



 

 
 

lain. Dengan demikian akan meningkatkan kerja sama yang baik sehingga 

program-program akan terlaksana secara efektif dan efisien.  

3. Kepada remaja diharapkan dapat berkontribusi dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh ikatan remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate agar bisa memperluas 

relasi untuk mengembangkan bakat diri pribadi remaja atau masyarakat lainnya 

menciptkan silaturrahim, supaya jauh hal-hal negatif anak muda. 

4. Kepada orang tua di Tamalate Desa Bontosunggu agar selalu 

memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap anak remajanya terutama 

di lingkungan pergaulannya dalam upaya meningkatkan serta membentuk 

akhlakul karimah remaja yang lebih baik, karena mereka adalah pengurus 

keluarga serta bangsa yang Islami.   

5. diharapkan kepada pemerintah setempat dan aparatur negara agar lebih 

memperhatikan segala aktifitas yang dilaksanakan oleh ikatan remaja masjid Al-

Ikhlas Tamalate dan turut hadir diacara-acara besar sehingga membuat para 

remaja bersemangat melakukan kegiatan, selain itu dengan adanya bantuan 

pengadaan sarana dan prasaran yang lebih baik maka akan sangat membantu.
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REMAJA MASJID AL-IKHLAS TAMALATE DESA BONTOSUNGGU 

KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA 

a. Latar Belakang Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate 

Organisasi remaja ini bernama IRMASTA (Ikatan Remaja Masjid Al-

Ikhlas Tamalate). Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate suatu organisasi non 

formal yang berada dilingkungan Masjid Al-Ikhlas Tamalate Desa Bontosunggu 

Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa. Sebelum terbentuknya 

organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate, para remaja membentuk 

suatu TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) pada tahun 1997 dengan nama TK-

TPA Al-Ikhlas, beberapa Tahun terbentuknya TPA (Taman Pendidikan Al-

qur’an), maka mereka membentuk remaja masjid karena melihat beberapa masjid 

di dalamnya tidak hanya terdapat TPA, tetapi juga memiliki organisasi 

keremajaan tentunya organisasi remaja masjid dan TPA harus masuk kedalam 

struktur organisasi remaja masjid. Pada tanggal 04 Februari 2012 Organisasi 

Remaja Masjid yang di beri nama IRMASTA Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas 

Tamalate dilantik dan diresmikan yang bertempat di Masjid Al-Ikhlas dengan 

dihadiri oleh Ketua pengurus Masjid dan pengurus masjid beserta para tokoh.  

Mengenai jumlah anggota Remaja masjid Al-Ikhlas Tamalate saat ini 

secara keseluruhan adalah berjumlah 34 orang. Dari hasil perolehan data dapat 

diketahui. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 15 orang dan jumlah perempuan 

sebanyak 19 orang. Untuk mayoritas pendidikan dari anggota yang ada adalah 

mahasiswa sebanyak 14 orang, dan yang masih Sekolah SMA dan SMP sebanyak 

20 orang.  
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b. Visi dan Misi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas Tamalate 

1) Visi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas adalah : 

“Terwujudnya generasi muda Islam yang bertakwa, Beriman, Menjunjung 

tinggi akidah serta berakhlakul karimah antar sesama maupun terhadap 

masyarakat luas.” 

2) Misi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas adalah: 

a) Sebagai wadah remaja dalam membentuk karakter dan kepribadian diri 

anggota remaja IRMASTA. 

b) Konsolidasi yang baik, secara internal maupun eksternal. 

c) Sarana pembinaan akidah, akhlak, serta berupaya memperkokoh ukhwah 

islamiyah. 

d) Membentuk sikap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan 

kesinambungan Organisasi IRMASTA. 

Terbentuknya Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas adalah sebagai wadah para 

remaja dan masyarakat yang secara umum mampu memberikan pengetahuan 

agama lebih mendalam dan belajar dalam berorganisasi, baik ilmu agama yang 

berdasarkan Al-qur’an dan As-sunnah maupun ilmu pengetahuan umun lainnya.  

c. Sarana dan Prasarana Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas 

Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas beroperasi menggunakan fasilitas-fasilitas 

yang menjadi inventaris dari periode-periode sebelumnya, masjid sebagai tempat 

beribadah dan sekaligus menjalankan kegiatan harus memiliki sarana dan 

prasarana, karna sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, sehingga 

fasilitas tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, selain itu sarana dan 

prasarana mesti dijaga dengan baik. Inilah beberapa sarana dan prasarana yang 

dimiliki Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas : 
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Tabel: Sarana dan Prasarana 

No.  
Barang Baik Rusak jumlah 

1.  
 

Sekretariat 

1 - 1 

2. 
Al-Qur’an 15 5 20 

3. 
Jam dinding 1 1 1 

4. 
Papan mading 2 - 1 

5. 
Hekter 2 - 2 

6. 
Lemari 1 - 1 

7. 
Meja 2 - 2 

8. 
Kursi 4 1 5 

9. 
Buku bacaan 10 - 10 

10. 
Kipas angin 5 - 5 

11. 
Cermin 1 - 1 

12. 
Tempat sampah 2 - 2 

13. 
Dandang 1 - 1 

14. 
panci 1 - 1 

15. 
Gelas plastik 25 5 30 

16. 
Piring plastik 20 3 23 

17  
Sendok 12 - 12 
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18  
Baskom 2 2 4 

19  
Keranjang Segi Empat 1 - 1 

20  
Mukena 12 7 19 

21  
Struktur Organisasi 1 - 1 

22  
Galon Air 1 - 1 

23  
Map 6 3 9 

24  
Gunting 2 - 2 

25  
Tinta Stempel 1 - 1 

26  
Peluru Hekter 1 - 1 

27  
Lem 1 - 1 

28  
Kain Spanduk 1 - 1 

29  
Baki 2 - 2 

30  
Papan Tulis 1 - 1 

31  
Spidol 2 - 2 

32  
Penghapus 1 - 1 

Sarana dan prasarana yang dimiliki Remaja Masjid Al-Ikhlas sudah cukup 

mendukung operasional Remaja Masjid Al-Ikhlas namun belum bisa dikatakan 

baik karena masih banyak kekurangan sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

menunjang operasional kegiatan pembinaan keagamaan untuk saat ini. 

d. Susunan Pengurus Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas  

I. DEWAN PENASEHAT :  

1. Anwar S.Pd.I 

2. Rizal 

3. Karmila S.H.  

II.  IKATAN REMAJA MASJID AL-IKHLAS :  

Ketua Umum : Muhammad Arif   
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Wakil Ketua : Muhammad Riski Said  

Sekretaris :Mirnawati  

Wakil Sekretaris :Putriani  

Bendahara :Siti  Aisyah 

Wakil Bendahara : Miftahul Khaerah  

Bidang-Bidang : 

A. Bidang Dakwah  

Koordinator :Muhammad Saputra  

Anggota : Rini Wahyuni Sari 

Nurul Isbaini Hasbi 

Dhani Ramdhani 

Aulia Ramadhan  

Sunarti Andriani 

Arman 

B. Bidang Kewirausahaan  

Koordinator :Muhammad Irham  

Anggota :Nur  Fadillah  

Nurul Islamiyah 

Riski Wahydi 

Muh Irham 

Risnawati 

C. Bidang Sosial dan Masyarakat  

Koordinator : Muhammad Riski   

Anggota :Sindi Saputri  

Hasanuddin 

Afriansyah 
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Kasmirayanti  

Reski Wahyudi 

D. Bidang Komunikasi dan Dokumentasi  

Koordinator :Ahmad Adnan  

Anggota :Reski  Wahyudi 

Jamaluddin 

Syamsul Bahri 

Nisra Maulida 

E. Bidang Perempuan  

Koordinator :Sarfika Wahyuni  

Anggota :Annisa  

Nurul Muthmainnah 

Kiki Nur Alifka 

e. Struktur Organisasi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas 

Dalam struktur organisasi tersebut meliputi jabatan dari masing-masing 

pengurus. Dengan demikian semua program kerja dan tujuan yang telah 

ditetapkan bersama akan berjalan dengan baik dan lancar. Struktur organisasi 

masjid adalah susunan unit-unit kerja yang saling berhubungan satu sama lainnya. 

Masing-masing unit mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi dihubungkan dengan 

garis koordinasi. Adanya koordinasi inilah yang menyebabkan antar unit kerja 

menjadi satu kesatuan.  

Setiap organisasi harus dijalankan secara professional dengan menerapkan 

ilmu manajemen. Dalam ilmu manajemen dikenal adanya struktur organisasi. 

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang bertujuan membagi tugas dalam 

berbagai pusat kegiatan atau melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang sudah dirumuskan dalam organisasi. Struktur organisasi 
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akan menggambarkan fungsi masing-masing bagian batas wewenang yang 

dimilikinya, luas tanggung jawab yang harus dipikulnya, hubungannya dengan 

bagian lain, atasannya dan bawahannya.  

f. Program Kegiatan Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas 

Untuk mewujudkan visi dan misi Ikatan Remaja Masjid Al-Ikhlas telah 

memiliki beberapa program kegiatan yang ditujukan untuk para remaja dan 

masyarakat sekitar. Program kegiatan tersebut adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh remaja yang tergabung dalam anggota Remaja Masjid Al-Ikhlas. 

Dan kegiatan tersebut merupakan realisasi dari program yang sudah direncanakan 

dan disusun secara sistematis dan dilaksanakan secara teratur serta bertahap dalam 

mencapai tujuan sasaran dengan tepat. Adapun program kegiatan tersebut adalah : 

a. Bidang Dakwah 

1. Ceramah Umum (Setiap Hari Jumat, Setelah Magrib) 

2. Kajian Ahad Pagi (2 kali Sebulan) 

3. Bimbingan membaca al-qur’an (Setiap Hari Selasa, Setelah Magrib) 

4. Pelatihan adzan (Setiap Hari Selasa, Ba’da Ashar) 

6. Mengajar TK-TPA (Senin-Sabtu) 

 b. Bidang SDM dan Kewirausahaan 

1. Bakti Sosial (Bulan Ramadhan) 

2. Pengadaan baju seragam 

c. Bidang Sosial dan Masyarakat 

1. Piket amaliah ramadhan 

2. Peringatan Hari Besar Islam 

3. Penambahan sarana dan prasarana 

4. Pembuatan jadwal kebersihan  

5. Sunatan Massal 

d. Bidang Komunikasi dan Dokumentasi 
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1. Penambahan materi madding 

2. Penambahan foto di setiap kegiatan 

e. Bidang Perempuan 

1. Majelis ta’lim 

2. Tahsin dan Tarbiyah 

3.Penanganan alat sholat. 
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