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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Judul proposal skripsi yang penulis ajukan ini adalah " Peran Remaja 

Islam Masjid Al-Ihsan Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan 

Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur” Untuk menghidari 

terjadinya kesalah fahaman dalam penafsiran tentang skripsi ini, maka penulis 

akan menguraikan istilah- istilah yang terdapat dalam judul sebagai berikut: 

1. Peran Remaja Islam Masjid 

  Peran Menurut Soerjono Soekanto (2002;243) , peran merupakan 

aspek dinamis kedudukan (status) , apabila seseorang melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai  dengan aturannya, maka ia menjalankan 

peranannya.
1
 Sedangkan Remaja Islam Masjid Menurut Siwanto (2005;80)  

adalah suatu organisasi atau wadah kerja sama yang dilakukan oleh dua 

orang remaja masjid muslim atau lebih yang memiliki keterkaitan dengan 

masjid untuk mencapai tujuan bersama.
2
 Peran remaja islam masjid yang 

dimaksud penulis disinih adalah peran dalam sebuah organisasi, dimana 

setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan 

tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-

masing organisasi atau lembaga tersebut. 

2. Membina Ibadah Praktis 

 Arti kata Membina sendiri memiliki arti yang mencakup segala 

ikhtiar (usaha-usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang 

peribadatan, bidang ahlak dan bidang kemasyarakatan.3  Ibadah Praktis 

adalah segala ketaatan yang dikerjakan secara ikhlas untuk mendapatkan 

ridha allah swt, dalam pengertian khusus ibadah adalah prilaku manusia 

                                                      
1
 Soekanto. 2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara. 

2
 Siswanto. Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid (Jakarta : Pustaka Al-kautsar ,2005) 80. 

3
 Masdar Helmi, Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat, (Semarang: Dies Natalies, IAIN  

Walisongo, Ttp), hlm. 31.   
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yang dilakukan manusia atas perintah allah swt dan dicontohkan oleh 

rasulullah SAW, seperti : taharah, shalat, zakat, puasa, dan lain-lain.
4
 

Arti Membina ibadah praktis disinih yaitu dengan memberikan pengajaran 

kepada anak-anak remaja dalam hal ibadah tujuannya untuk meingkatkan 

kualitas keimanan mereka. meyang dimaksud penulis disinih yaitu membina 

remaja-remaja al-ihsan untuk lebih memperbaiki dalam pengamalan ibadah 

praktis. 

3. Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur   

 Merupakan tempat penulis melakukan penelitian tentang peran 

remaja islam masjid dalam membina ibadah praktis. Dengan demikian 

yang dimaksud dengan "Peran Remaja Islam Masjid Al-Ihsan Dalam 

Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur  " adalah suatu tugas atau peran yang arus dilaksanakan 

oleh Risma Al-ihsan dalam pengamalan ibadah di kehidupan sehari-hari. 

B. Latar Belakang Masalah 

 Masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak dan dewasa. 

Berdasarkan teori Erik Erikson remaja dimulai dari usia 12-20 tahun dengan 

tugas perkembangan pencarian identitas diri. Krisis antara identitas dan 

kekacawan identitas mencapai puncaknya pada masa remaja. Tugas pencarian 

jati diri ini membuat remaja sibuk dengan dirinya sendiri.
5
 Remaja sebagai 

generasi muda penerus bangsa yang memiliki berbagai potensi-potensi 

terpendam dalam dirinya dan  pola berpikir yang selalu berusaha untuk 

mengetahui apa-apa yang ada disekelilingnya, yang perlu dibekali pengetahuan 

serta bimbingan kearah yang baik atau positif agar ke depannya setelah ia 

beranjak ke usia dewasa memikiki kepribadian yang ideal. Dalam menjalani 

fase-fase kehidupan remaja akan mengalami berbagai proses perubahan dalam 

dirinya. Masa remaja merupakan fase perkembangan yang dinamis dalam 

kehidupan seorang individu. Masa ini merupakan periode perpindahan dari 

masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan 

                                                      
4
 Abu Ahmadi dan nor sulaimi, Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2008 ), hlm 240. 
5
 Alwisol. Psikologi kepribadian. Malang ; UMM Press (2009). H.98 
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perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang berlangsung pada 

dekade kedua masa kehidupan (Pardede, 2008). Pada fase tersebut remaja ingin 

mencari jati dirinya dan lepas dari ketergantungan dengan orang tuanya, 

menuju pribadi yang mandiri (Gunarsa, 2006). Proses pemantapan identitas diri 

ini tidak selalu berjalan mulus, tetapi sering bergejolak. Oleh karena itu, 

banyak ahli menamakan periode ini sebagai masa-masa storm and stress 

(Irwanto, 2002). Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai 

akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Dengan demikian remaja mudah 

terkena pengaruh dari lingkungan (Gunarsa, 2006). Rasa aman yang diberikan 

oleh lingkungan merupakan aspek hubungan individu dengan orang lain atau 

lingkungan sosial. Dengan demikian, dukungan sosial memiliki peranan 

penting bagi remaja dalam melaksanakan tugas perkembangannya. 

 Remaja yang dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya dengan 

baik, maka hal itu merupakan modal dasar dalam menghadapi masalah-

masalah selanjutnya sampai ia dewasa. Apalagi jika remaja tersebut memiliki 

keimanan kuat, yang dapat memecahkan berbagai masalah yang sedang di 

hadapinya. Remaja yang kuat jasmani dan rohaninya dalam menghadapi 

berbagai macam persoalan hidup, akan menjadi orang yang selalu berguna bagi 

agama, nusa dan bangsanya. Itulah remaja harapan agama, harapan bangsa dan 

Negara. Remaja yang demikian itu telah di lukiskan dalam Al-Qur'an yang 

berbunyi sebagai berikut:  

ۡم هًُى ؕ نَۡحُن نَقُصُّ َعلَۡيَك نَبَاَُهۡم بِاۡلَحـق ِ  ُُ نم ۡۡ ِِ ََ ۡم  ُِ ب ِ ََ ِ بِ ۡۡ ُُ ََ ِم يٌَ   ۡۡ ۡم ِِ ُُ   ۖ ِِنه

Artinya: " Kami ceritakan kepadamu yang sebenaar-benarnya 

(Muhammad) Sesungguhya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang 

beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka 

petunjuk"( Al-Kahfi:l3 )
6
 

 Pendidikan agama islam merupakan faktor yang sangat penting dan 

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari hari, karena 

                                                      
6
 Q.S Al-kahfi ayat 13 



4 

 

 

 

pendidikan agama yang dapat pada usia anak-anak akan mempengaruhi 

kehidupan keagamaan di waktu remaja atau dewasa. Remaja yang mendapat 

pendidikan agama yang baik di masa kecilnya maka dalam dirinya akan 

tumbuh jiwa agama yang kuat, maka akan mampu mengatasi keseimbangan 

jiwanya melalui nilai agama berdasarkan keyakinan yang kokoh.
7
 

 Salah satu pendidikan agama islam yang harus ditanamkan sejak dini 

kepada anak-anak yaitu tentang ibadah praktis yang mencakup seperti 

thaharah, shalat, puasa, pengurusan jenazah dan lain-lain. Maka dari itu selain 

peran orang tua dalam membina anak-anak dalam pengamalan ibadah praktis , 

keadaan lingkungan sekitar juga merupakan factor yang sangat penting, karena 

dapat mempengaruhi pola fikir dan rasa  semangat bagi remaja-remaja tersebut. 

Disinihlah peran Risma Al-Ihsan di Kelurahan Kota Baru berperan dalam 

membina remaja-remaja tersebut untuk meningkatkan ketaatan beribadah 

mereka kepada allah swt. Saat melakukan wawancara dengan Pembina Risma 

Al-Ihsan yaitu bapak Sobri, menurut beliau sangat penting menanamkan 

kesadaran diri pada remaja-remaja tersebut untuk terus belajar memperbaiki 

diri menjadi manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berakhlakul 

karimah dan ketaatan yang tinggi kepada allah swt. Karena mengingat keadan 

remaja-remaja sekarang yang telah banyak dipengaruhi oleh dunia luar yang 

bebas, yang menganggap semua yang dilarang oleh agama itu adalah hal yang 

sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekarang. Oleh karena itu dengan 

adanya Risma Al-Ihsan ini menjadikan sebuah wadah bagi remaja-remaja 

sekarang untuk menuntun mereka menapaki jalan kehidupan sesuai dengan 

syariat yang telah ditentukan. 

 Menurut Abdul Rahmat dan M. Arief Effendi peran Risma Adalah: 

1. Sebagai tempat latihan para remaja islam dalam rangka mengembangkan 

dan mempersiapkan diri agar menjadi seorang mulim warga Negara 

Indonesia yang berdasarka pancasila. 

2. Sebagai tempat para remaja islam untuk mengabdikan dirinya dan 

berpartisipasi aktif dalam pembangungan nasional di seluruh sektor 

                                                      
7
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 70 
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kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, 

sejahtera, adil, dan dapat memakmurkan masjid kepada remaja untuk 

mengikuti ajaran yang telah di ajarkan dalam agama islam.
8
 

 Dari Hasil observasi penulis dilapangan saat pertama kali melakukan 

penelitian disanah terdapat 15 anak-anak remaja yang membutuhkan 

bimbingan dalam pembinaan ibadah praktis, diantara mereka terdapat 8 anak 

yang belum faseh dalam membaca al-qur’an dan 3 anak yang masih salah 

dalam bacaan dalam shalat dan setelah shalat. 

Tabel I 

Data Remaja Al-Ihsan Dalam Pembinaan Ibadah Praktis 

No Nama P/L Umur Alamat 

1 Maulana syafei L 10 Klutum 

2 Monadalisa Putri P 8 Kota Baru 

3 Melisa Dwi Asih P 8 Kota Baru 

4 Arin P 12 Jaga Baya 

5 Yusuf L 10 Klutum 

6 Icha Uliya Ramadhani P 11 Kota Baru 

7 Lisna P 12 Kota Baru 

8 Penatarani Geladis B. W. P 14 Kota Baru 

9 Ramdhani L 11 Klutum 

10 Anggia p 12 Kota Baru 

11 Anisa p 10 Kota Baru 

12 Kirana p 9 Kota Baru 

13 Dewi  p 8 Kota Baru 

14 Asih Putri p 11 Kota baru 

15 Ikhsan Hutama L 12 Kota Baru 

 

                                                      
8
 Abddul Rahmat dan M. Arief Effendi, Seni Memakmurkan Masjid, (Gorontalo: Ideas 

Publising, 2013) h. 173 
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 Remaja-remaja generasi sekarang telah mengalami perubahan yang sangat 

besar dimana mereka telah mengikuti perkembangan jaman, dimana remaja-

remaja sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang 

kurang bermanfaat, dari pada menggunakan waktu yang berharga tersebut 

dengan hal yang lebih bermanfaat. Dalam hal ini lingkungan yang paling 

mungkin lebih dapat memperhatikan anak-anak remaja adalah orang tua. 

Tetapi peran Risma pun tidak kalah penting untuk memberikan kearah 

perkembangan jiwa yang lebih baik di perlukan bimbingan  melalui ajaran-

ajaran islam, maka di lakukan melalui pendidikan baik didalam lingkungan 

keluarga maupun masyarakat. Salah satu bentuk pendidikan bagi remaja yang 

ada di masyarakat adalah melalui Risma yang menjadi pusat kegiatannya 

adalah di masjid. Hampir semua masjid yang ada di kota maupun di desa pasti 

mempunyai organisasi Risma, dan tujuannya adalah untuk memakmurkan 

masjid dan mengarahkan para remaja muslim agar dalam kehidupannya 

mengikuti norma-norma yang telah di tetapkan oleh agama islam. 

 Namun pada kenyataannya masih ada diluar sanah tidak semua risma 

menjalankan perannya sesuai dengan fungsi dan tujuannya, ada sebagian dari 

mereka yang  bergerak menjalankan tugasnya masing-masing sebagaimana 

mestinya, namun ada juga yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, 

bahkan ada juga dari mereka yang memberikan contoh yang kurang baik, 

seharusnya risma dapat menjadi contoh bagi anak-anak yang lain agar dapat 

menjadi manusia yang berkualitas yang memiliki ketaatan beribadah yang 

tinggi. 

 Pada masa sekarang, remaja islam masjid (Risma) semakin diperlukan 

terutama untuk menyebarkan ajaran-ajaran syari’at islam yang memiliki 

keterikatan dengan masjid serta untuk menumbuhkan ketaqwaan terhadap 

Allah swt, yaitu dengan mengamalkan ajaran-ajarannya. Tentunya, diharapkan 

remaja masjid dapat menjadi penggerak pengembangan dakwah Islam yaitu 

dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Dan tentunya risma 

dapat menjadi seorang pendidik, yang membina anak-anak tersebut dalam 

pengamalan ibadah kesehariannya, mengingat dimana remaja-remaja sekarang 
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kurangnya pemahaman mengenai tata cara ibadah yang baik dan benar, serta 

pemahaman-pemahaman lainnya, oleh karena itu risma diharapkan mampuh 

membina remaja-remaja tersebut agar menjadi manusia yang lebih baik lagi 

dihadapan manusia maupun allah swt. 

 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Remaja Islam 

Masjid merupakan penerus bangsa dan agama yang sangat berpotensi dalam 

mengembangkan dan memajukan generasi Islam sejak dini. Mendidik anak-

anak dengan ajaran-ajaran sesuai syari’at islam berupa pemahaman, 

penghayatan, serta praktek dalam pengamalan ibadah serta kajian-kajian Islam 

agar remaja-remaja tersebut menjadi generasi idaman dan harapan di masa 

depan. Penanaman nilai-nilai  agama terhadap remaja sejak dini merupakan 

suatu kewajiban untuk mencapai nilai keharmonisan dalam menapaki jalan 

kehidupan dunia dan akhirat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pegangan yang 

kuat agar mereka tidak keluar dari ajaran agama.  

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul " 

Peran Remaja Islam Masjid Dalam Membina Ibadah Pratis Di Kelurahan Kota 

Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur ". 

 Adapun yang mendorong penulis untuk meneliti permasalahan tersebut 

adalah: Pertama pentingnya pendidikan non formal agama dalam masyarakat 

karena sebagai organisasi dalam lingkup masyarakat, disanalah pangkal salah 

satu jalan dan kedamaian hidup. Kedua lingkungan berfungsi sebagai edukatif 

serta menanamkan pemahaman dan pengalaman keagamaan. 

 Adapun Data pengurus dan Program Kegiatan Risma Nurul Yaqin itu 

sendiri meliputi dua program yaitu program kegiatan yang bersifat keagamaan 

dan bersifat umum. Program kegiatan Risma Nurul Yaqin dapat dilihat pada 

table berikut ini : 
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Tabel II 

Data Pengurus Risma Al-Ihsan Tahun 2020- 2022 

No Nama  Jabatan 

1 Bapak Sodri Pembina 

2 Muhamad Yusni Ketua 

3 Muhamad Iqbal Wakil Ketua 

4 Evita sari Bendahara Umum 

5 Dea Rahayu Sekertaris 

6 M. Rizki Koordinator Humas 

7 Raden M. Yunus Koordinator Sosial 

8 Andi Koordinator Kesenian 

9 Ahmad Sofiyan Koordinator Kebersihan 

10 Karimullah Koordinator Ibadah 

11 Ramdhan Koordinator Perlengkapan 

Sumber: Dokumen Risma Al-Ihsan tahun 2020- 2022 

Tabel III 

Program Kegiatan Risma Al-Ihsan Tahun 2020- 2022 

No Program Kegiatan Waktu 

1 Tadarus Al-qur’an Ba’da Magrib 

2 Belajar Tajwid 1 Minggu Sekali 

3 Belajar Mawalan (Khusus Akhwat) 1 Minggu Sekali 

4 Tahlilan dan Kumpulan Risma 1 Minggu Sekali 

5 Latihan Marhaban (Khusus Ikhwan) 1 Minggu Sekali 

6 Latihan Hadroh (Khusus Ikhwan) 1 Minggu Sekali 

7 Kajian Subuh 1 Minggu Sekali 

8 Peringatan Hari Besar Islam 1 Tahun Sekali 

9 Silahturami Antar Risma  

10 Olah Raga 1 Minggu Sekali 

Sumber: Dokumen Risma Al-Ihsan tahun 2020- 2022 



9 

 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas di peroleh data bahwasannya program kegiatan 

Risma Al-Ihsan ada yang bersifat umum dan keagamaan. Sedangkan melalui 

pelaksanaannya masih ada yang bersifat mingguan, bulanandan tahunan. 

Adapun dari program kegiatan Risma ada yang belum telaksana secara rutin, 

sehingga yang sudah berjalan Pengajian rutin, Pembacaan tahlil dan yasin 

dimasjid, Latihan hadroh Shalawat, Melatih Hadroh TPA, Pembacaan Yasin 

dan tahlil, Peringatan hari besar islam, Olah raga, Silaturrahmi antar Risma. 

 Adapun jumlah anggota Risma Al-Ihsan adalah 30 orang, yang terdiri dari 

16 remaja putra dan 14 dari remaja putri. Adapun mengenai perincian keaktifan 

remaja dalam kegiatan Risma Al-Ihsan adalah sebagai berikut: 

Tabel IV 

Keaktifan Anggota Risma Al-Ihsan dalam setiap Kegiatan 

No Anggota Jumlah Presentase 

1 Aktif 18 60% 

2 Kurang Aktif 7 24% 

3 Tidak aktif 5 16% 

Total 30 100% 

 

 Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat di ketahui bahwa para remaja 

Masih banyak yang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Risma 

Al-Ihsan. Kegiatan-kegiatan Risma tersebut dimaksudkan untuk memberikan 

pembinaan kepada remaja, agar memiliki pemahaman tentang ajaran agama 

islam yang baik dan mampu mengamalkannya. 

 Dari keadaan yang sebenarnya, sebagai sumber telah menjelaskan 

bahwasannya upaya Risma dalam membina ibadah praktis cukup baik dengan 

memberikan nasehat- nasehat mengajarkan ilmu agama, mengadakan yasinan 

setiap malam malam jum'at, pertemuan seminggu sekali, latian hadrah shalawat 

kegiatan tersebut dapat memberian contoh kepada remaja lainnya. hal itulah 

yang menjadi sebuah alasan dari penulis menjadi tertarik untuk mengadakan 

penelitian. 
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C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

  Identifikasi masalah merupakan proses merumuskan permasalahan- 

permasalahan yang akan diteliti.
9
 Identifikasi berarti mengenali masalah, 

yaitu dengan cara mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan. Jadi 

identifikasi masalah adalah tindakan yang di perlukan untuk mengetahui inti 

dari permasalahan yang akan diteliti. Dari latar belakang masalah diatas, 

maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

a. Pentingnya organisasi remaja masjid guna untuk membekali nilai-nilai 

keagamaan dalam membina ibadah praktis pada remaja. 

b. Adanya kecenderungan sifat malas untuk mengamalkan amalan-amalan 

ibadah. 

c. Pentingnya meningkatkan kesadaran pada remaja untuk selalu beribadah 

kepada allah. 

d. Kurangnya pemahaman bagi remaja tentang tata cara pengmalan ibadah 

praktis yang tepat dan benar. 

e. Banyaknya remaja sekarang  yang lebih sibuk dengan hal-hal yang 

berbau dunia dari pada ketaatannya pada allah. 

2. Batasan Masalah 

  Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya 

membatasi ruang lingkup msalah yang terlalu luas atau lebar sehingga 

penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar 

pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari 

relevansi, sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untyuk dilakukan. Batasan 

masalah dengan demikian adalah pemilihan satu atau dua masalah dari 

beberapa masalah yang sudah teridentifikasi.
10

 Berdasarkan latar belakang 

masalah diatas, makapenulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu 

sebagai berikut : “Peran Remaja Islam Masjid Al-ihsan Dalam Membina 

                                                      
9
 Ridwan, Metode & Teknik Penyususnan Proposal Penelitian, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 

10
 Sukarman Syarnubi, Metoe Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 

2014), hal.94 
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Ibadah Praktis  Di Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur 

”. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dikemukakan 

pokok masalahnya, yaitu bagaimana Peran Remaja Islam Masjid Al-ihsan 

Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur?  Dari pokok masalah tersebut penulis dapat merumuskan sub-

sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Peran Remaja Islam Masjid Al-Ihsan Dalam Membina Ibadah 

Praktis di Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur? 

2. Apa faktor Pendukung Dan Penghambat Remaja Islam Masjid Dalam 

Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditentukan, yaitu ; 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Remaja Islam Masjid Al-ihsan Dalam 

Membina Ibadah Praktis di Kelurahan  Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. 

2. Untuk Mengetahui Apa Saja faktor Pendukung Dan Penghambat Remaja 

Islam Masjid Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan  Kota Baru 

Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1.Kegunaan Teoritis  

a. Memberikan pemahaman mengenai remaja islam masjid terkait perannya 

dalam membina ibadah praktis. 

b. Memberikan pemahaman tentang faktor pendorong dan penghambat 

remaja islam masjid dalam membina ibadah praktis. 

2.Kegunaan Praktis  



12 

 

 

 

c. Diharapkan skripsi ini dapat memperkaya kepustakaan sebagai bahan 

untuk memperluas wawasan intelektual.  

d. Memberikan sumbangan pikiran bagi pengurus masjid dalam 

pengambilan keputusan terkait remaja masjid. 

e. Memberikan masukan terhadap Risma Al-Ihsan agar menjadi sebuah 

organisasi/tempat yang baik bagi remaja dalam membina ibadah praktis. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan 

 Beberapa hasil penelitian terkait penelitian tentang  Peran Remaja Islam 

Masjid Al-ihsan Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan  Kota Baru 

Kecamatan Tanjung Karang Timur yaitu sebagai berikut :   

Tabel V 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No 

Nama dan 

tahun 

penelitian 

Judul penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Imam Mustofa 

(2017)  

Peran Remaja Islam 

Masjid (Risma) Nurul 

Yaqin Dalam Upaya 

Mencegah Kenakalan 

Remaja Pada Remaja 

Di Kelurahan Korpri 

Jaya Kecamatan 

Sukarame Bandar 

Lampung 

objek 

penelitian 

yaitu remaja 

masjid 

Merupakan studi 

kasus di Risma 

Nurul Yaqin, 

Sukarame Bandar 

Lampung serta 

mengkaji 

mengenai Upaya 

Mencegah 

Kenakalan 

Remaja 

2  Lilis 

Marwiyanti 

(2019) 

Efektivitas Kegiatan 

Remaja Islam Masjid 

Dalam Meningkatkan 

Akhlak Remaja Desa 

objek 

penelitian 

yaitu remaja 

masjid 

Penelitian ini 

mengkaji tentang 

efektivitas 

kegiatan risma 
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Tambah Dadi 

Purbolinggo Lampung 

Timur 

dalam 

meningkatkan 

akhlak remaja 

3 Hengki 

Piktiarno 

(2012) 

Peranan Ikatan 

Remaja Masjid Dalam 

Membentuk Akhlak 

Remaja Di Desa 

Sukadana Sungai 

Rotan Muara  Enim 

objek 

penelitian 

yaitu remaja 

masjid 

Penelitian ini 

lebih fokus  

mengkaji pada 

pembentukan 

akhlak remaja 

4 A. Siti Aisyah 

(2017) 

Peran Remaja Masjid 

Sebagai Pengemban 

Dakwah Di Desa 

Manurung Kecamatan 

Malili Kabupaten 

Luwu Timur 

objek 

penelitian 

yaitu remaja 

masjid 

Penelitian ini 

mengkaji tentang 

Dakwah 

  

 Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas terlihat bahwa penulis belum 

mengetahui ada yang meneliti tentang Peran Remaja Islam Masjid Al-Ihsan 

Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. Dengan demikian masalah yang diambil dalam penelitian ini 

telah memenuhi syarat pembaharuan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. yakni yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut 

Bogdan dan Taylor yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
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perilaku yang diamati”.
11

 Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang bertujuan 

untuk mempelajari secara langsung dan mendalam mengenai latar 

belakang dan keadaannya sekarang, serta interaksi lingkungan yaitu 

individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat. Penelitan tersebut 

dilakukan di Risma Al-Ihsan Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung 

Karang Timur. 

b. Sifat Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang di teliti maka penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian diskriptif kualitatif adalah jenis 

penelitian yang memberikan sebuah gambaran atau uraian atas suatu 

keadaan sebagaimana yang diteliti dan dipelajari sehingga hanya 

merupakan suatu fakta.
12

 Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang di maksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Sedangkan 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau prilaku 

yang dapat diamati.
13

 Berdasarkan uraian di atas penelitian deskriptif 

kualitatif dalam penulisan skripsi ini menggambarkan fakta apa adanya 

dengan cara yang sistematis dan akurat, tentang Peran Remaja Islam 

Masjid Al-Ihsan Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan Kota 

Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

2.  Sumber Data 

  Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta, angka 

dan kata yang dijadikan bahan untuk menyususun informasi. Berdasarkan 

pengertian tersebut, subjek penelitian akan diambil datanya dan 

selanjutnya akan disimpulkan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam 

                                                      
11

 Moh. Kasiram, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h. 175. 

12
 Ronny Kountur, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PPM , 2013), h. 53.  

13
 Moh. Kasiram Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, (Yogyakarta, Sukses Offset, 2010), 

h. 175. 
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suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa sumber data dalam 

penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer merupakan sumber data yang dihimpun 

langsung oleh seorang peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap 

situasi social atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informan) 

melalui proses wawancara..
14

 Pada tahapan ini peneliti mencari 

seseorang yang di anggap dapat memberikan  informasi untuk 

menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini sumber data primer diperoleh : beberapa orang yang di 

wawancarai yaitu : Pembina Risma, Ketua Risma, Anggota Risma. 

b. Sumber Data Sekunder 

  Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang melalui sumber tangan 

kedua atau ketiga. Data skunder juga dikenal sebagai data pendukung 

atau pelengkap data pertama yang dapat digunakan oleh data peneliti. 

Jenis data sekunder ini dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, 

grafik, manuscrif, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai bentuk 

dokumentasi lainnya. Prinsip data pendukung atau skunder ini adalah 

selain diluar data utama yang sumbernya dapat juga diperoleh langsung 

atau tidak langsung oleh peneliti juga dapat berupa datanya sendiri yang 

berupa dokumentatif yang dihimpun dari sebuah situasi social.
15

 Pada 

tahap ini peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber-

sember yang digunakan sebagai landasan kuat untuk memberikan 

berbagai informasi seputar permasalahan yang dikaji. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

  Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di Kelurahan Kota Baru, untuk mengetahui Peran Remaja Islam 

Masjid Al-Ihsan Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan Kota Baru 

                                                      
14

  Prof. Mukhtar, Metode PraktsPenelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta ;GP Press Group, 2013) 
15

 Ibid, hlm 100 
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Kecamatan Tanjung Karang Timur. Teknik pengumpulan data digunakan 

untuk menetapkan atau guna melengkapi pembuktian masalah, maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data: 

a. Wawancara 

 Wawancara adalah tekhnik memperoleh informasi secara lansung 

melalu permintaan keterangan- keterangan kepada pihak pertama yang 

dianggap dapat memberikan keterangan atau jawaban terhadap 

pertanyaan yang diajukan, mereka yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan- pertanyaan yang dilakukan melalui wawancara ini disebut 

responden. proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar penanya dengan 

di penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara).
16

 Ditinjau dari pelaksanaan 

wawancara dibedakan menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut: 

1) Wawancara terstruktur (structured interview) 

 Wawancara terstruktur digunakan teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. 

2) Wawancara semiterstruktur (semistucture interview) 

 Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth  

interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila 

dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara 

jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. 

3) Wawancara tak bersrtuktur (instructured interview) 

 Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.
17

 

 Berdasarkan jenis wawancara di atas, peneliti menggunakan 

interview Wawancara terstruktur (structured interview), agar 

                                                      
16

 Moh. Nasir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 54. 
17

 Metedo Penelitian pendidikan kuantitatif kualitatif dan R&D Bandung:alfabeta 2010, h. 319 



17 

 

 

 

mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan 

yang akan diteliti. Subjek yang akan diwawancarai dalam penelitian 

ini adalah Remaja Islam Masjid Al-Ihsan Di Kelurahan Kota Baru 

Kecamatan Tanjung Karang Timur. Wawancara yang digunakan 

peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, karena untuk menghindari 

pembicaran yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. 

Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disiapkan terlebih dahulu, 

diarahkan kepada topik yang akan digarap, untuk dilakukan 

wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang peranan Remaja Islam Masjid dalam membina 

ibadah praktis kepada Pembina Risma Al-Ihsan, Ketua Risma Al-

Ihsan , Anggota Risma Al-Ihsan. 

b. Observasi 

 Metode observasi adalah sebuah metode penelitian dengan 

pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala 

atau fenomena  yang diselidiki.
18

 Biasanya seorang peneliti dibantu oleh 

Instrumen panduan Observasfi. Observasi dalam penelitian kualitatif, 

lebih baik dilakukan secara langsung, hal ini dilakukan untuk menjaga 

orisinilitas dan akurasi data  yang diperoleh dilapangan. Metode 

Observasi ini juga dapat digunakan seorang peneliti dengan 

menyiapkan seperangkat instrument penelitian. Data-data yang 

dikumpulkan bisanyan akan menghasilkan angka-angka yang kemudian 

dapat dipresentasikan, mereka yang memberikan informasi ini disebut 

informan. Observasi dilakukan untuk mengetahui data yang telah 

diperoleh melalui wawancara dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

Penelitian ini merujuk pada observasi terhadap Risma Al-Ihsan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya sesuatu 

tertulis, tercatat yang terpakai sebagai bukti atau keterangan. 

                                                      
18

Prof. dr. Mukhtar, Metode Praktis  Penelitian Deskripsi Kualitatif, (Jakarta ; GP Pres Group, 

2013) 
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Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, 

pengumpulan data melalui dokumentasi diperlikan seperangkat alat atau 

instrument yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Ini 

dilakukan untuk menyeleksi dokumen mana yang dipandang 

dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperluka. Data 

dokumen dapat berupa foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, 

catatan- catatan bersejarah dan sebagainya.
19

 Dokumen yang diperlukan 

dalam penelitian ini berupa sejarah Risma Al-Ihsan. 

4. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

  Teknik untuk mencapai keabsahan atau kredibilitas data dilakukan 

dengan cara triangulasi. Menurut Sugiyono, “teknik triangulasi adalah 

pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data dari berbagai 

cara, sumber dan waktu”.
20

 Dalam penelitian pemeriksaan atau 

pengecekan keabsahan data keabsahan data menggunakan triangulasi 

teknik dan triangulasi sumber. “Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda”.
21

 Misalnya data diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila 

dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbedabeda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandang yang 

berbedabeda. Sedangkan teknik Triangulasi sumber adalah “untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber”.
22

 Oleh karena itu data yang diperoleh 

kemudian dicek kembali dengan sumber data lainnya sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya. 

                                                      
19

 Ibid,  hlm 1o1 
20

 Sugiyono, Metodologi Penelitian.,h. 372. 
21

 Ibid., h. 373 
22

 Ibid 
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5. Teknik Analisis Data 

  Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka perlu 

adanya analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Dalam 

penelitian kualitatif data diperoleh dari barbagai sumber dengan 

menggunakan tehnik pengumpulan data yan bermacam-macam 

(triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus. Mengolah, memisahkan 

mengelompokan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan 

dilapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah 

yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi 

laporan penelitian
23

 

  Analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu suatiu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau 

ditolak. Bila berdasarkan data yang dikumpulkan secara berulang dengan 

teknik triangulasi dan hipotesis diterima maka, hipotesis tersebut 

berkembang dan menjadi teori. Metode analisa data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang 

diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber 

dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti 

menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari informasi 

tentang Peran Remaja Islam Masjid Al-Ihsan Dalam Membina Ibadah 

Praktis Di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

 

 

 

                                                      
23

Prof. Mukhtar, Metode PraktsPenelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta ;GP Press Group, 2013) 
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I. Sistematika Pembahasan 

 Agar skripsi ini mudah untuk difahami, maka penulis menyusun skripsi ini 

menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan skripsi. Adapunsistematika 

penulisan skripsi yang berjudul “ Peran Remaja Islam Masjid Dalam membina 

Ibadah Praktis Dikelurahan Kota Baru Kecamatan tanjung Karang Timur”. 

Terdiri dari : 

 Bagian awalnya terdiri dari sampul depan/cover skripsi, halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman orisinilitas, halaman persetujuan, halaman 

pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, 

daftar table. 

 Bagian inti terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BABV 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

 BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : (a) Penegasan Judul, (b) Latar 

Belakang Masalah, (c) Identifikasi masalah dan Batasan Maslah, (d) Rumusan 

Masalah, (e) Tujuan Penelitian, (f) Manfaat Penelitian, (g) Kajian Penelitian 

Terdahulu yang Relavan, (h) Metode Penelitian, (i) Sistematik Penulisan. 

 BAB II Landasan Teori yang terdiri dari : (a) Remaja Islam Masjid, yang 

mencakup pengertian remaja islam masjid, tujuan risma, program kegiatan 

risma, tugas risma, peran risma. (b) Membina Ibadah Praktis, yang mencakup 

pengertian membina ibadah praktis, macam-macam ibadah praktis, tujuan dan 

hikmah ibadah, dasar hukum ibadah. 

 BAB III Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri dari : (a) Gambaran 

Umum Objek Penelitian, seperti sejarah berdirinya risma, keadaan umum, visi 

dan misi, kepengurusan dankeanggotaan risma, struktur organisasi. 

 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari : (a) Deskripsi 

Penelitian, (b) Pembahasan Hasil penelitian. 

 BAB V Penutup yang merupakan bab terakhirdari penelitian ini yang 

terdiri dari :  (a) Simpulan, dan (b) saran. 

 Bagian akhir yang terdiri dari : Daftar Rujukan dan lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Peran Remaja 

Islam Masjid Al-Ihsan Dalam Membina Ibadah Praktis Di Kelurahan Kota 

Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dapat disimpulkan 

bahwa Risma memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat terutama 

dalam Pembinaan terhadap Remaja, Adapun Peran Risma dalam membina 

ibadah praktis bagi anak-anak remaja dikelurahan kota baru yaitu: 

1. Sebagai Motivator 

2. Sebagai Fasilitator 

 Adapun faktor pendukung dan penghambat Risma Al-Ihsan Dalam 

Membina Ibadah Praktis di Kelurahan Kota Baru dinataranya yaitu : 

1. FaktorPendukung 

 Anak-anak remaja dikelurahan Kota Baru semangat dalam belajar dalam 

rangka memperbaiki dan memperdalam ibadah kepada allah swt. 

2. Faktor Penghambat 

 Tidak semua anak-anak remaja di Kelurahan Kota Baru dapat dibimbing 

dan diarahkan dengan dengan mudah, karena setiap anak pastinya 

memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. 

B. Rekomendasi  

 Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas ada beberapa saran yang 

ingin di sampaikan oleh peneliti: 

1. Remaja Islam masjid Al-Ihsan, hendaknya selalu memberikan contoh 

yang baik kepada anak-anak remaja yang lain. 

2. Risma Al-Ihsan agar lebih bekerja keras dalam memberikan pengarahan 

dan bimbingan kepada masyarakat terkhusus untuk remaja Muslim. 

3. Diharapkan Risma Al-Ihsan dapat memberikan kasempatan kepada 

anggota Risma yang baru di rekrut, berdiskusi untuk selalu bertukar 

pikiran dan Risma dapat mengayomi remaja yang baru. 
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