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ABSTRAK 

 

PENGARUH BULETIN AL-UKHUWAH DALAM MENINGKATKAN 

AKHLAK TERHADAP JAMAAH  MASJID TAQWA BANDAR LAMPUNG 

 

OLEH 

INDAH FEBRIYANTI 

 

Dakwah melalui media visual sudah banyak digunakan oleh organisasi-

organisasi Islam salah satunya yaitu dakwah melalui buletin. Buletin merupakan 

salah satu media alternatif, yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan 

dakwah. Sebagai saluran informasi, pers dianggap memiliki kelebihan dalam 

efektifitas dan efisiensi dalam menyalurkan sebuah pesan. Seperti halnya buletin Al-

Ukhuwah yang berada  di wilayah Bandar Lampung. Buletin Al-Ukhuwah sendiri 

merupakan buletin yang dibuat oleh MUI Lampung yang didistribusikan setiap dua 

minggu sekali kemudian disebarkan ke beberapa Masjid di Bandar Lampung, salah 

satunya masjid Taqwa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal Bandar Lampung. 

Dimana buletin tersebut dibagikan pada hari Jum’at sebelum dilaksanakannya shalat 

Jum’at sehingga memberikan pengaruh terhadap jamaah dari Masjid Taqwa sendiri, 

khususnya dalam hal peningkatan akhlak dari jamaah agar menjadi lebih baik lagi.   

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan rumusan masalah: “bagaimana pengaruh buletin Al-ukhuwah dapat 

meningkatkan akhlak terhadap jama’ah masjid Taqwa Bandar Lampung?”. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh buletin Al-Ukhuwah 

dalam meningkatkan akhlak terhadap Jama’ah Masjid Taqwa Bandar Lampung.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode 

pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis sampel yang digunakan adalah sampling 

nonprobabilitas dilanjutkan dengan teknik purposive sampling, adapun jumlah 

sample yang didapatkan yaitu 12 jamaah Masjid Taqwa. 

Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah ditemukan adanya pengaruh, yaitu 

mendapatkan pengetahuan ajaran agama Islam sehingga dapat dipahami dan dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isi pesan dakwah yang 

dimaksud. Sehingga meningkatkan akhlak terhadap jamaah masjid Taqwa setelah 

membaca buletin Al-Ukhuwah. Pengaruhnya pembaca akan  

 

Kata Kunci: Buletin Al-Ukhuwah, Akhlak, Masjid Taqwa Bandar Lampung 
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MOTTO 

 

 َمب ِفي ُقُلىِبِهمۡ َفَأعِۡرضۡ َعنُۡهمۡ َوِعظُۡهمۡ َوُقل َلُهمۡ ِفٓي ٱلَلُه َيعَۡلُم ٱَلِذيَن ُأْوَلِٰٓئَك

  ٦٣ا ٗ  َأنُفِسِهمۡ َقىَۡلۢب َبِليغ

“Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati 

mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan 

katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka.” 

(Qs. An nissa’ 63) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak timbul kesalahpahaman dan pengertian serta untuk menambah 

dalam memahami maksud judul penelitian ini, maka terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan secara singkat pengertian-pengertian yang terdapat didalamnya. 

Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh Buletin Al-Ukhuwah Dalam 

Meningkatkan Akhlak Terhadap Jamaah Masjid Taqwa Bandar Lampung”. 

Pengaruh adalah salah satu elemen dalam komunikasi yang sangat 

penting untuk mengetahui berhasil tidaknya komunikasi yang kita inginkan. 

Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan (knowledge), sikap (behavior). 

Pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi 

dan perubahan pendapat.
1
  

 

Pengaruh yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah efek 

yang diterima oleh seseorang sehingga menimbulkan gejala-gejala yang diluar 

kebiasaannya.  

Menurut M. Masykur Amin, dakwah adalah “suatu aktivitas yang 

mendorong manusia memeluk agama Islam melalui acara yang bijaksana, dengan 

materi ajaran Islam, agar mereka mendapatkan kesejahteraan kini (dunia) dan 

kebahagian nanti (akhirat)”.
2
 

                                                             
1 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 

h.185 

2 Ali Aziz, Ilmu Dahwah, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), h.14 
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Buletin adalah salah satu bentuk media publik relations yang digunakan 

untuk menghubungkan publik tertentu secara langsung, yang dapat diketik, 

distentil atau dicetak dan dialamatkan di rumah-rumah agar dapat dibaca oleh 

masyarakat yang ada di rumah agar dapat dibaca oleh masyarakat yang ada 

dirumah sehingga usaha pers dapat berhasil.
3
  

 

Adapun buletin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Buletin Al-

Ukhuwah yang diterbitkan oleh MUI Lampung. Buletin Al-Ukhuwah merupakan 

buletin yang dibuat dan diterbitkan oleh MUI Lampung dimana digunakan 

sebagai salah satu media alternatif untuk menyampaikan dakwah. Dalam 

penyeberannya, Buletin Al-Ukhuwah menerbitkan 10.000 lembar per edisi. 

Buletin Al-Ukhuwah diterbitkan dalam waktu dua minggu sekali untuk daerah 

Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. Sedangkan 

untuk daerah Pesisir Barat, Lampung Barat dan Tulang Bawang diterbitkan satu 

minggu sekali. 

Akhlak merupakan sesuatu sistem yang melekat pada individu yang 

menjadikan sesorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu 

menjadi sifat pada diri seseorang tersebut.
4
 Ayat yang menjelaskan tentang 

akhlak adalah sebagai berikut: Surat Al-Qalam ayat 4 

  ٤ ٖ  َوِإَّنَك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم 

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

                                                             
3 Studi Teoritis Tentang Buletin Dan Pengetahuan Agama (Penelitian Bab II) 

4 Nasharuddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna), (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015), 

h.207 
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Jamaah adalah golongan yang memiliki Imam yang mencocoki Al-Qur’an 

dan Al-Hadits (murni Al-Qur’an dan Al-Hadits) dan membaiatnya serta 

mentaatinya bilma’ruf. Sedangkan Imam Asy-Syathibiy rohimahullah 

mengatakan: kesimpulan dari arti jamaah adalah berkumpul (berbaiat) kepada 

seorang Imam yang mencocoki Al-Qur’an dan Al-Hadits, demikian itu jelas 

mengandung arti bahwa berkumpul (berbaiat) kepada seorang Imam yang tidak 

menetapi sunah (Al-Qur’an dan Al-Hadits) tidak termasuk jamaah yang 

disebutkan dalam hadits-hadits diatas seperti golongan khawarij dan yang 

sejenisnya.
5
 

Pada hakekatnya dakwah Islam merupakan ajakan atau seruan menuju 

jalan Allah demi kebaikan dan kebenaran sesuai ajaran Al-Qur’an. Manisfestasi 

dakwah diwujudkan dalam bentuk amar ma’ruf nahyi munkar, untuk melakukan 

suatu perubahan individu dan masyarakat, dari suatu keadaan yang kufur menjadi 

beriman, kondisi yang buruk menjadi lebih baik, situasi yang kacau menjadi 

lebih baik dan kondusif. Kegiatan dakwah akan dapat diterima oleh masyarakat, 

jika dilakukan dengan cara yang bijaksana berdasarkan wawasan ilmu 

pengetahuan prakteknya yang simpatik, berdasarkan hati yang lemah lembut, 

penuh kedamaian dan kesejukan, sesuai tuntunan norma dan nilai nilai al-Qur’an. 

Itu sebabnya dakwah Rosulullah menarik simpatik banyak orang, bukan hanya 

                                                             
5 https://hablulloh.wordpress.com/2012/04/03/pengertian-jamaah/ 6 Desember 2017, 15.00 

https://hablulloh.wordpress.com/2012/04/03/pengertian-jamaah/
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sahabat dan kawan, bahkan musuh dan lawan, sehingga mampu mengantarkan 

terjadi suatu perubahan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Buletin Al-Ukhuwah merupakan salah satu bentuk media dakwah yang 

berbentuk visual dimana masih diminati oleh masyarakat. Buletin Al-

Ukhuwah ini disebarkan dan didistribusikan dengan pengelolaan yang 

sistematis di berbagai masjid yang berada di Bandar Lampung, salah satunya 

masjid Taqwa. Dimana dalam penyampaian pesan dakwah, pasti 

menimbulkan pengaruh atau efek, sehingga penulis ingin mengetahui 

pengaruh dari buletin Al-Ukhuwah, khususnya dalam meningkatkan akhlak 

terhadap jamaah masjid Taqwa Bandar Lampung. 

2. Penulis melakukan sebuah penelitian yang berhubungan erat dengan 

keagamaan, dimana materi yang dibahas berkenan dengan mata kuliah yang 

ada di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan baik dalam 

bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar 

dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individual 



5 

 

maupun secara kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, 

kesadaran, penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai 

message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur 

paksaan.
6
 

Jika dikaitkan dengan zaman sekarang,  maka para aktifis dakwah akan 

berlomba untuk memberikan serangkaian materi yang akan disampaikan pada 

setiap kesempatan dakwah dilakukan. Hal ini sangat terkait dengan pemilihan 

materi terhadap pola pengembangan dakwah, yang akan dilakukan para 

pendakwah, baik secara individual maupun kelembagaan.  

Dalam berdakwah tedapat unsur dakwah salah satunya adalah media 

dakwah. Media ialah alat atau wahana yang digunakan untuk menindahkan pesan 

dari sumber kepada penerima untuk itu komunikasi bermedia (mediated 

comumunication) adalah komunikasi yang menggunakan saluran atau sarana 

untuk meneruskan suatu pesan kepada komunikan yang jauh tempatnya, dan atau 

banyak jumlahnya.  

Media komunikasi dakwah banyak sekali jumlahnya mulai yang 

tradisional samapi yang modern misalnya kentongan, beduk, pagelaran kesenian, 

surat kabar, papan pengumuman, majalah, film, radio, dan televisi. Dari semua 

itu, pada umumnya dapat diklarifikasikan sebagai media tulisan atau cetak, 

                                                             
6 Arifin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 6 
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visula, aural, dan audiovisual. 
7
 Media visual dapat diartikan segala barang cetak 

seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, buletin dan lain-lain.  

Dakwah melalui media visual, kini sudah banyak dipergunakan oleh 

organisasi-organisasi Islam terutama melalui buletin seperti halnya buletin Al-

Ukhuwah di wilayah Bandar Lampung, setiap dua minggu sekali didistribusikan 

dan disebarkan ke setiap Masjid termasuk masjid Taqwa Kelurahan Gunung Sari 

Kecamatan Enggal Bandar Lampung dengan pengelolaan yang sistematis, 

sehingga dakwah yang dilakukan bisa langsung tertuju pada objek dakwah. 

Buletin dalam penetian ini termasuk media visual yang merupakan salah 

satu media alternatif, yang dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan 

dakwah. Sebagai saluran informasi, pers dianggap memiliki kelebihan dalam 

efektifitas dan efisiensi dalam menyalurkan sebuah pesan. Efektif, karena daya 

persuasinya yang mampu menembus daya rasa dan daya pikir pembacanya. 

Sedangkan efisien, karena luas terpaannya yang dapat menjangkau massa dari  

berbagai tempat dan suasana, serta dapat dinikmati kapan saja. 

Buletin Jum’at sebagai salah satu media dakwah yang cukup signifikan 

jika dilihat dari segi waktu terbit, muatan – muatan tulisannya maupun 

kredibilitas buletin Jum’at tersebut mudah di terima di mata masyarakat. Buletin 

Jum’at juga layak untuk diteliti sebagai media dakwah, karena didalamnya 

termuat nuansa – nuansa dakwah melalui rubrik buletin Jum’at. Buletin Jum’at 

                                                             
7 Wahyu Ilahi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 104 
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dibuat dalam berbagai edisi. Buletin ini berisi tentang tulisan dakwah bernilai 

ringan, yakni memuat pesan – pesan Islam berupa hadis Nabi SAW. Oleh karena 

itu buletin tersebut dimuat setiap pekan yang memuat nuansa–nuansa dakwah 

Islam dari para kolomnis dengan kebebasan materi dakwah melalui seleksi tim 

redaksi. 

Pengaruhnya pembaca sebelum membaca buletin ini adalah kurangnya 

pengetahuan tentang ilmu agama Islam, sedangkan setelah membaca buletin, 

pembaca akan merasa mendapat pengetahuan setelah memahami isi pesan dari 

materi dakwah.  

Buletin Al-Ukhuwah merupakan buletin yang dibuat dan diterbitkan oleh 

MUI Lampung yang mana digunakan sebagai salah satu media alternatif untuk 

menyampaikan dakwah. Dalam penyeberannya, Buletin Al-Ukhuwah 

menerbitkan 10.000 lembar per edisi. Buletin Al-Ukhuwah diterbitkan dalam 

waktu dua minggu sekali untuk daerah Bandar Lampung, Lampung Selatan dan 

Pesawaran. Sedangkan untuk daerah Pesisir Barat diterbitkan satu minggu sekali. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian tentang bagaimana pengaruh dari dakwah melalui buletin Jum’at 

terhadap jamaah masjid Taqwa Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Enggal 

Bandar Lampung, khususnya dalam hal akhlak. Dimana buletin tersebut 

dibagikan pada hari Jum’at sebelum dilaksanakannya shalat Jum’at. Dalam 

pengamatan penulis, sebagian jamaah masjid Taqwa telah memiliki akhlak yang 

cukup baik namun penulis ingin mengetahui apakah buletin Al-Ukhuwah 



8 

 

memberikan pengaruh terhadap jamaah dari Masjid Taqwa sendiri, khususnya 

dalam hal peningkatan akhlak agar menjadi lebih baik lagi. 

Sedangkan dari sudut kebahasaan pengertian akhlak sendiri berasal dari 

bahasa arab, yaitu isim mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa, yukhliqu, 

ikhlaqan.
8
 Akhlak yang dimaksud penulis adalah kurangnya akhlak terhadap para 

remaja pada zaman sekarang ini. Dan ketertarikan penulis melakukan penelitian 

terhadap Masjid Taqwa, karena Masjid Taqwa merupakan salah satu masjid 

tertua kedua di provinsi Lampung yaitu berdiri sejak tahun 1950. Dan kini 

memiliki 30 pengurus yang mayoritas bukan warga yang berada di sekitar 

masjid. masjid taqwa yang berada di kelurangan Gunung Sari Kecamtan Enggal 

Bandar Lampung, kini memiliki 30 pengurus yang mayoritas bukan warga yang 

berada di sekitar masjid. 

  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh buletin Al-Ukhuwah dapat meningkatkan akhlak 

terhadap Jamaah Masjid Taqwa Bandar Lampung? 

 

 

                                                             
8 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015) h.1 
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E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh buletin Al-Ukhuwah dalam meningkatkan akhlak terhadap jamaah 

masjid Taqwa Bandar Lampung. 

2. Manfaat Penelitian 

 Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai pengalaman tersendiri bagi peneliti, untuk mengetahui buletin 

sebagai media dakwah yang dijadikan acuan dan pertimbangan dalam 

mengembangkan pengetahuan 

b. Sebagai motivasi untuk penulis dalam mempelajari dakwah melalui 

media cetak khususnya buletin. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  Penelitian kualitatif 

adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk 

mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar hipotesis, dengan metode-

metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah 
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generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna, (segi 

kualitas) dari fenomena yang diamati.
9
 

Lalu menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang.
10

  

 

2. Jenis dan Sifat Penelitian  

a. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, dapat dipastikan 

bahwa adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Data-data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan 

buletin yang disebarkan kepada jamaah masjid Taqwa Bandar Lampung.  

b. Sifat Penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif berarti menggambarkan atau mendeskripsikan 

suatu pendapat yang akan diteliti. 

 

                                                             
9 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 24 

10 Ibid, h. 186 



11 

 

3. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Sugiyono menyebutkan populasi sebagai wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan.
11

 Populasi adalah kelompok di 

mana seorang peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang dapat 

disamaratakan (digeneralisasikan).   

Populasi pada penelitian ini adalah jamaah masjid Taqwa 

Kelurahan Enggal Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung 

yang berjumlah 
+
200 jamaah. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
12

 Dan untuk mendapatkan sampel dari populasi 

yang sesuai dengan penjelasan maka penulis menggunakan teknik 

sampling nonprobabilitas. Yang dimaksud nonprobabilitas adalah 

sampling tidak memiliki teknik random (acak). Disini semua populasi 

belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel, disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh periset.  

                                                             
11 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2014), h.152 

12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: CV. Alfabeta, 

2005), h.81 
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Dalam teknik ini penulis melanjutkan dengan teknik purposive 

sampling. Teknik ini mencangkup orang-orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan 

penulis. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak sesuai 

dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.
13

 

Berdasarkan teknik diatas, kriteria pengambilan sampel sebagai 

berikut: 

1. Pembaca buletin Al-Ukhuwah di Masjid Taqwa Bandar 

Lampung. 

2. Pembaca yang mampu memahami isi buletin Al-Ukhuwah di 

Masjid Taqwa Bandar Lampung. 

3. Jamaah tetap Masjid Taqwa yang membaca buletin Al-

Ukhuwah. 

Adapun yang dijadikan sampel pada penelitian ini berjumlah 12 

orang. 

 

4. Sumber Data 

Data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini ada dua macam 

sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

                                                             
13 Rachmat Kriyantono, Op.Cit. h.158 
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Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan 

untuk kepentingan penelitian yang merupakan data utama.  Data primer 

diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada jamaah masjid 

Taqwa Bandar Lampung. 

b. Sumber Data Sekunder 

Jenis data sekunder merupakan data tambahan atau data pelengkap 

yang sifatnya untuk melengkapi data yang sudah ada. Data sekunder 

diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan 

informasi yang dikeluarkan perusahaan, buku-buku yang menunjang 

penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan 

berasal dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang menunjang 

penelitian. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.  

Teknik pengumpulan kualitatif dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), observasi (pengamatan), dokumentasi.  

a. Interview (wawancara)  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
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permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Adapun 

wawancara yang dilakukan adalah terhadap jamaah di masjid Taqwa 

Bandar Lampung, sebagai pengumpulan data yang diteliti. 

b. Obsevasi (Pengamatan) 

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Melalui observasi, 

peneliti belajar tentang prilaku, dan makna dari prilaku tersebut. 

Peneliti akan mengamati jamaah yang ada di masjid Taqwa Bandar 

Lampung, sebagai alat pengumpul data yang diteliti. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan kepada subjek peneliti.
14

 Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya menumental dari seseorang. 
15

  Dokumentasi 

yang digunaka adalah berupa foto-foto dan data-data yang ada di 

masjid Taqwa Bandar Lampung. 

 

                                                             
14 Marzuki, Metode Riset (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2015), h.70 

15 Ibid, hal.225-240 
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6. Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa 

“Data analysis is the process of systematically searching and arranging 

the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you to 

present what you have discovered to others”.  Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain.
16

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

(mendeskrisikan) populasi dan sampel yang sedang diteliti. Analisis 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diamati agar 

bermakna dan komunikatif, maka dalam penelitian ini penulis selanjutnya 

menggunakan metode berfikir deduktif, untuk menarik kesimpulan dari 

data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dan umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan 

yang bersifat khusus. 

 

 

 

                                                             
16 Ibid, h.244 
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G. Tinjauan Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan tolok ukur dan dilakukan 

kajian sebelumnya agar menghindari plagiarisme, dimana sama-sama berkaitan 

mengenai dakwah melalui media buletin yaitu sebagai berikut :  

1. “Pengaruh Membaca Buletin Jum’at AT Taqwa Terhadap Pemahaman 

Keagamaan Remaja Perumahan Pandana Merdeka Semarang” oleh Asrofi, 

mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2007. 

Asrofi memakai penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan 

penelitian kualitatif. Dan tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah wawancara, dokumentasi dan observasi sedangkan asrofi hanya 

menggunakan wawancara dan angket. 

2. “Pengaruh Dakwah Melalui Buletin Jum’at Al-Islam Terhadap Mahasiswa 

IAIN Syekh Nurjati Cirebon Dalam Menambah Pengetahuan Agama 

Islam” oleh Abdul Rohman, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Institut Agama Islam Negeri Cirebon tahun 2013. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan perkembangan dakwah Islam melalui 

buletin dakwah. Abdul Rohman menggunakan tekhnik pengumpulan data 

angket. Penulis dan Abdul Rohman sama sama lebih menekankan 

pembahasannya kepada respon dan kontribusi buletin  terhadap 

masyarakat masjid. 
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3. “Analisis Pesan Dakwah Dakwah Buletin Jum’at Al Mimbar Ttabun 

Selatan Bekasi” oleh Muhammad Erfan Nur Hakim, mahasiswa jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayahtullah Jakarta tahun 2008. 

Metode penelitian yang digunakan oleh Muhammad Erfan adalah analisis 

isi, yang tujuannya  mengkaji isi pesan-pesan dakwah dalam buletin 

tersebut. Dan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Dan Muhammad 

Erfan lebih membahas kepada isi pesan dakwah dalam buletin sedangkan 

penulis membahas efektivitas buletin terhadap jamaah Jum’at masjid 

Taqwa Bandar Lampung. 



18 

 

BAB II 

BULETIN DAN AKHLAK 

 

A. Buletin  

1. Pengertian Buletin   

a. Buletin adalah salah satu bentuk media publik relations yang digunakan 

untuk menghubungkan publik tertentu secara langsung, yang dapat 

diketik, distentil atau dicetak dan dialamatkan di rumah-rumah agar 

dapat dibaca oleh masyarakat yang ada di rumah agar dapat dibaca oleh 

masyarakat yang ada dirumah sehingga usaha pers dapat berhasil.  

b. Buletin adalah surat atau keterangan-keterangan yang dikirim kepada 

orang-orang tertentu yang mengunakan kata-kata atau kalimat yang 

ditulis. 

c. Buletin adalah salah satu media komunikasi yang berbentuk kumpulan 

lembaran atau buku-buku yang diusahakan secara teratur oleh suatu 

organisasi yang memuat pernyataan resmi atau singkat yang dapat 

berguna bagi publik.  

Dapat disimpulkan, buletin adalah salah satu media komunikasi yang 

berbentuk lembaran yang akan disampaikan untuk masyarakat oleh suatu 

organisasi tertentu.
1
 

                                                             
1 Studi Teoritis Tentang Buletin Dan Pengetahuan Agama (Penelitian Bab II) 
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Buletin mirip dengan jurnal ilmiah adalah terbitan berkala dari lembaga 

tertentu yang umumnya membuat artikel ilmiah secara singkat. Bedanya 

hanyalah jika jurnal ilmiah mengahapus masalah atau isu-isutertentu secara 

panjang lebar, biasanya jugva bisa ditemukan laporan penelitian, buletin 

menginformasikan isu-isu dan liputan atau laporan secara populer dan 

singkat. Selain itu, buletin biasanya juga membuat informasi non ilmiah 

yang tidak ditemukan dalam jurnal. Sedangkan majalah sering 

dikelompokkan sebagai media massa. Artinya bacaan umum yang 

membuat berita, opini, atau artikel mengenai hal-hal yang perlu diketahui 

orang banyak.
2
 

2. Fungsi Buletin  

Menurut Onong U. Effendy, buletin yang merupakan media komunikasi 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Menginformasikan (to inform) adalah memberikan informasi terhadap 

masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat tentang peristiwa 

yang terjadi, ide  atau pikiran, dan perilaku orang lain. Dan juga segala 

sesuatu yang disampaikan kepada orang lain. 

b. Mendidik (to educate) adalah buletin sebagai sarana pendidikan 

dengan komunikasi manusia bisa menyampaikan ide dan pikirannya 

                                                             
2 Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h.13 
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kepada orang lain menjadikan orang lain memperoleh informasi dan 

pengetahuan. 

c. Mempengaruhi (to influence) adalah fungsi mempengaruhi setiap 

individu yang berkomunikasi, tentunya dengan cara saling 

mempengaruhi jalan pikiran komunikas dan tentang berusaha merubah 

sikap dan tingkah laku orang yang berkomunikasi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

d. Menghibur (to entertaint) yakni komunikasi yang fungsinya untuk 

memberikan hiburan atau menghibur orang lain.
3
 

3. Manfaat Menjaring Informasi dari Buletin Islami 

Adapun manfaat dari Buletin Islami, yaitu: 

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang ajaran agama. 

b. Mengetahui perkembangan terbaru seputar ajaran agama. 

c. Menambah pengetahuan tentang penelitian yang dilakukan ilmuan 

terkait ajaran agama. 

d. Mengetahui tips tentang berbagai hal yang mmendukung pengalaman 

ajaran agama.  

e. Mengetahui isu-isu ditingkat nasional maupun internasional.
4
 

 

                                                             
3  Studinews, http://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-buletin-tujuan-fungsi-ciri-

ciri.html 06 Desember 2017, 15.20 

4 Abiummi.com, http://abiummi.com/menjaring-informasi-dari-buletin-Islami/ 06 Desember 

2017, 15.28 

http://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-buletin-tujuan-fungsi-ciri-ciri.html%2006%20Desember%202017
http://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-buletin-tujuan-fungsi-ciri-ciri.html%2006%20Desember%202017
http://abiummi.com/menjaring-informasi-dari-buletin-islami/
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4. Buletin Sebagai Media Dakwah 

Seorang pendakwah ingin pesan dakwahnya diterima oleh semua 

pendengarnya. Maka ia berdakwah dengan berbagai metode dan media 

dakwah. Jika ingin pesan dakwahnya diterima ataupun dibaca orang, maka 

pendakwah menggunakan media cetak. Ketika media dakwah berarti alat 

dakwah, maka bentuknya alat komunikasi. Media dakwah jika dilihat dari 

segi penyampaiannya, dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: 

a. The spoken words (berbentuk ucapan) 

Yang termasuk dalam kategori ini adalah alat yang mengeluarkan 

bunyi. Karena hanya dapat ditangkap oleh telinga dan biasa disebut 

dengan the audial media dan dapat dipergunakan dalam kehidupan 

sehari-hari seperti telepon, radio, dan lain-lain. 

b. The printed writing (berbentuk tulisan) 

Yang termasuk didalamnya adalah barang-barang cetak, gambar-

gambar tercetak, lukisan-lukisan, tulisan-tulisan, buku, surat kabar, 

majalah, brosur, dan sebagainya. 

c. The Audio Visual (berbentuk gambar hidup) 

Yaitu merupakan penggabungan dari kedua golongan ucapan dan 

tulisan, yang termasuk dalam kategori ini adalah film, video, DVD, 

CD, dan sebagainya.
5
 

                                                             
5 Wahyu Ilahi, Op.cit, h. 107 



22 

 

Media buletin termasuk salah satu media dakwah yang di 

klasifikasikan sebagai media tulisan, yakni media cetak. Buletin adalah salah 

satu media komunikasi yang berbentuk lembaran yang akan disampaikan 

untuk masyarakat oleh suatu organisasi tertentu. Adapun kelebihan dari media 

cetak buletin sebagai media dakwah, yakni: 

a. Dapat dibaca kapan dan dimana saja, relatif  lebih mampu membawakan 

materi yang panjang dan masalah yang kompleks. Sehingga, sangat 

berpengaruh pada penerimaan khalayak terhadap materi yang disuguhkan 

kepadanya. 

b. Tidak terikat oleh waktu dalam menemui khalayaknya. Bahkan mereka 

secara bebas dapat kembali kepada materi atau naskah yang pernah 

dibacanya untuk menguatkan ingatannya. Dengan kata lain, pembaca dapat 

kembali menyegarkan ingatannya, dan dapat menikmati suatu keputusan 

yang telah pernah dinikmatinya terdahulu. Justru itu dengan medium ini 

maka akan dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect).
6
 

Sedangkan pengaruh atau efek dari buletin sebagai media dakwah 

sebenarnya relative karena tergantung kepada orang yang membacanya. 

Pengaruh dari buletin ini dibagi dalam beberapa segi pandangan, yaitu:  

a. Segi Komunikasi 

                                                             
6 Ahmad Zaini, Dakwah Melalui Media Cetak, (AT-TABSYIR, Jurnal Komunikasi Penyiaran 

Islam, 2014) h. 73 
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Salah satu bentuk media dakwah tulisan atau cetak adalah buletin. Buletin 

adalah media komunikasi dakwah yang berbentuk lembaran yang akan 

disampaikan untuk masyarakat oleh suatu organisasi tertentu. Buletin yang 

dapat dibaca kapan dan dimana saja dinilai efektif terhadap penyampain 

pesan dakwah. 

b. Segi Sosial 

Dalam segi sosial, buletin dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat  

tanpa memandang tingkat pendidikan, tingkat sosial sehingga 

mempermudah penyebaran dakwah 

c. Segi Pendidikan 

Sedangkan dalam segi pendidikan, buletin dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang ajaran agama dan perkembangan terbaru seputar 

ajaran agama. 

 

B. Akhlak 

1. Pengertian Ilmu Akhlak 

Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isim 

mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaqa,yukhliqu, ikhlaqan,sesuai dengan 

timbangan (wazan) tsulasi majid af’ala, yuf’ilu if’alan yang bearti al sajiyah 



24 

 

(perangai), ath thabi’ah (kelakuan, tabi’at, watak dasar), al’adat (kebiasaan, 

kelaziman), al maru,ah (peradaban yang baik), dan al din (agama).
7
 

  ١٣٧َأَّوِّلنَي ۡ ِإَّلا ُخُلُق ٱلٓ هََٰذاِۡإى
Artinya:”Dan sesungguhnya kamu benar benar berbudi pekerti yang agung” 

(QS Al-Syu’ara [68]: 137). 

 

Definisi-definisi ahklak tersebut secara substansial tampak saling 

melengkapi, dan darinya dan darinya kita dapat melihat lima ciri yang terdapat 

dalam perbuatan ahlak, yaitu; 

Pertama, perbuatan ahklak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat 

dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. Jika kita 

mengatakan bahwa si A misalnya sebagai orang yang berakhlak dermawan, 

maka setiap dermawan tersebut telah mendarah daging, kapan dan di manapun 

sikapnya itu dibawanya, sehingga menjadi identitas yang membedakan dirinya 

pada orang lain. Jika si A tersebut kadang kadang dermawan, dan kadaang  

kadang bakhil, maka si A tersebut belum dapat dakatakan sebagai seorang 

yang dermawan. Demikian juga jika kepada si B kita mengatakan bahwa ia 

termasuk orang yang taat beribadah, maka sikap taat beribadah tersebut telah 

dilakukannya di manapun ia berada. 

Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah 

dan dapat pemikiran. Ini tidak bearti bahwa pada saat melakukan sesuatu 

                                                             
7 Abudin Nata, Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulis, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2014), h.1 
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perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur 

atau gila. Pada saat yang bersangkutan,melakukan suatu perbuatan ia tetap 

sehat akal pikirannya dan sadar. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang dalam keadaan tidur, hilang ingatan, mabuk, atau perbuatan 

reflek seperti berkedip, tertawa dan sebagainya bukanlah perbuatan akhlak. 

Pikiran akhlak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sehat akal 

pikirannya. Namun, karena perbuatan tersebut sudah mendarah daging, 

sebagaimana disebutkan pada sifat yang pertama, maka pada saat akan 

mengerjakannya sudah tidak lagi memerlukan pertimbangan atau pemikiran 

lagi. Hal yang demikian tak ubahnya dengan seseorang yang sudah mendarah 

daging mengerjakan shalat  lima waktu, maka pada saat datang panggilan 

shalat ia sudah tidak merasa berat lagi mengerjakannya, dan tanpa pikir pikir 

lagi ia sudah dengan mudah dan ringan dan dapat mengerjakannya. 

Ketiga, bahwa perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam 

diri orang yang mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 

Pebuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan 

dan keputusan yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang 

melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena 

paksaan, tekanan atau ancaman dari luar, maka perbuatannya. Dalam 

hubungan ini Ahmad Amin mengatakan.
8
 

                                                             
8 Ibid, h. 4 
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Definisi yang digagas imam al ghazali ini, menunjukan, bahwa akhlak 

sebagai kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan terpatri dalam 

hati, ahklak itu suatu kebiasaan, kesadaran, mudah melakukan tidak ada unsur 

pemaksaan dan faktor ekstern. Misalnya, seseorang yang mendermakan 

hartanya dengan jarang dilakukannya, maka seseorang itu tidak disebut 

dermawan sebagai pantulan itu dengan mudah sebagai suatu kebiasaan tanpa 

memaksakan dirinya untuk mendermakan hartanya, atau memaksakan batinya 

sehingga terpaksa untuk berderma, maka orang yang berakhlak baik atau 

buruk tidak dengan pemikiran dan pertimbangan, tetapi ia lakukan dengan 

kesdaran kejiwaan yang terpatri dalam hatinya lalu melakukannya, sehingga 

perilaku akhlaknya disebut sifat kepribadian yang berakhlak.
9
 

Ada beberapa karakteristik yang membedakan etika, moral dengan akhlak, 

antara lain; 

a. Akhlak islami mengajarkan dan menuntun semua manusia kepada tingkah 

laku yang baik dan benar. Kebaikan dan kebenarannya bersesuaian 

dengan al qur’an dan al sunnah. 

b. Akhlak islami menetapkan bahwa yang menjadi sumber tingkah laku, 

ukuran baik dan buruknnya perbuatan didasarikan pada al qur’an dan al 

sunnah. Jika moral dan etika memandang bahwa sesuatu itu baik, belum 

tentu dipandang baik menurut wahyu. Demikian pula sebaliknya, etika 

                                                             
9 Nasharuddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna), (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015), 

h.208 
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dan moral memandang sesuatu itu buruk, belum tentu akhlak memandang 

buruk. 

c. Akhlak islami, bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh 

seluruh umat manusia fi kulli al makan wa kulli al zaman. 

d. Akhlak islami memiliki rumus rumus yang praktis dan tepat menurut 

fithrah dan akal pikiran manusia.ajarannya dapat diterima dan dijadikan 

pedoman oleh seluruh umat manusia. 

e. Akhlak islami, mengatur dan mengarahkan fithrah manusia ke tingakat 

ahklak yang tinggi dan luhur dan meluruskan perbuatan dan aktivitas 

manusia di bawah pancaran sinar petunjuk tuhan,agar manusia terhindar 

dari pikiran pikiran yang keliru dan menyesatkan.
10

 

2. Manfaat Akhlak Yang Mulia  

Ahklak yang mulia ini demikian ditekankan karena disamping akan 

membawa kebahagiaan bagi individu, juga sekaligus mereka mereka dengan 

membawa kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, 

bahwa akhlak utama yang ditampilkan seseorang manfaatnya adalah untuk 

orang yang bersangkutan. 

Al qur’an dan al hadis banyak sekali memberi informasi tentang manfaat 

akhlak yang mulia itu. Allah berfirman: 

                                                             
10 Ibid, h.211 
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 ُأًَثٰى ۡا ِهي َذَكٍز َأّوٗ   َعِوَل صَِٰلحَۡهي

 ٗ   َحَيٰوةۥِيَيٌَُهۡ َفَلٌُح ٞ ِهيَّۡوُهَو ُهؤ

َسِي َۡرُهن ِبَأحۡ َأجِۡسَيٌَُهنَّۡوَّلٌَح  ۖٗ  َطِيَبت

  ٩٧َهُلوَى َۡها َكاًُوْا َيع

Artinya:”Barangsiapa  yang mengerjakan amal saleh, baik laki laki maupum 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akang dalam hal ini 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami 

beri balasan kepada dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan.” (QS An Nahl [16]: 97). 

 

Adapun orang orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya 

pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya 

(perintah) yang mudah dari perintah perintah kami, sesuai dengan firman 

Allah: 

 ۥا َفَلُهٗ   َءاَهَي َّوَعِوَل صَِٰلحَّۡوَأَها َهي

 ۡ ِهيۥ َّوَسٌَُقوُل َّلُهًَٰۖىُۡحسًۡء ٱلَٓخَشا

  ٨٨ا ٗ  رِۡرًَا ُيسَۡأم
Artinya:“Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya 

pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya 

(perintah) yang mudah dari perintah-perintah kami." (QS Al kahfi [18]: 88) 

 

Ayat ayat tersebut di atas dengan jelas menggambarkan keuntungan atau 

manfaat dari ahklak yang mulia, yang dalam hal ini beriman dan beramal 

saleh. Mereka itu akan memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan rezeki 
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yang berlimpah ruah, mendapatakn pahala yang berlipat ganda di akhirat 

dengann masuknya ke dalam surga. Hal ini mengggambarkan bahwa manfaat 

dari akhlak mulia itu adalah keberuntungan hidup di dunia dan akhirat.  

1. Memperkuat dan menyempurnakan agama 

2. Mempermudah perhintungan amal di akhirat 

3. Mengilangkan kesulitan  

4. Selamat hidup di dunia dan akhirat
11

 

3. Pembentukan Akhlak  

Akhlak perlu dibentuk, alasannya adalah bahwa misi nabi dan rasul 

membentuk akhlak manusia, mulai nabi adam  sampai nabi muhamad, misi 

mereka adalah membina dan membentuk akhlak umat manusia. Perilaku nabi 

dan rasul, manusia diperintahkan untuk dijadikan sebagai model (al qudwah) 

dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana yang disampaikan al quran (qs 

33; 21). Bahwa, orang orang yang menjadikan rasullah sebagai uswah 

hasanah itu adalah orang  yang selalu berharap rahmat allah, dan selalu 

berharap pada hari pembalasan serta mereka banyak mengingat allah. 

Sebaliknya orang orang yang tidak berharap rahmat allah tidak meyakini hari 

akhirat, sedikit mengingat allah. Maka Pentingnya nabi dan rasul untuk 

mendidik manusia kepada akhlak yang baik mana yang buruk. Jika tuhan 

tidak mengutus rasul nya, tentulah umat  disampaikan kepada rasul. Akal 

                                                             
11 Abudin Nata, Op.Cit, h.147 
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manusia akan terbentur mengetahui tuhan, dan akan lemah mengetahui mana 

yang lebih baik dan mana yang buruk. Akhlak rasulullah itu, sudah terjamin 

kebenarannya, sebab dia telah mendapat pujian dan kebenaran dari allah, 

sebagaimana yang dimaktubkan dalam Al-Quran: 

 ٤ ٖ   َّوِإًََك َّلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظين
Artinya:”Dan sesungguhnya kamu ( muhamad) benar benar berbudi pekerti 

yang agung.” (Qs al qalam [68]: 4).
12

 

 

Keadaan pembinaan ini semakin terasa diperlukan terutama pada saat 

di mana semakin banyak tantangan dan godaan sebagai dampak dari 

kemajuan di bidang iptek. Saat ini misalnya orang akan dengan mudah 

berkomunikasi dengan apa pun  yang ada di dunia ini, yang baik atau yang 

buruk, karena ada alt komunikasi. Peristiwa yang baik atau yang buruk 

dengan mudah dapat dilihat melalui pesawat televisi, internet, faximile dan 

seterusnya. Film, buku buku, tempat tempat hiburan yang menyuguhkan 

adengan yang maksiat juga banyak. Demikian pula produk obat obat 

terlarang, minuman keras, dan pola hidup materialistik dan hednistik semakin 

menggejala. Semua ini jelas membutuhkan pembinaan akhlak. 

Dengan uraian tersebut di atas kita dapat mengatakan bahwa akhlak 

merupakan hasil usaha dalam mendidik dan melatih dengan sungguh sungguh 

terhadap sebagai potensi rohaniah yng terdapat dalam diri manusia. Jika 

program pendidikan dan pembinaan akhlak itu dirancang dengan baik, 

                                                             
12 Nasharuddin, Op.Cit, h.291 
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sistematik dan dilaksanakan dengan orang orang yang baik akhlaknya. Di 

sinilah letak peran dan fungsi lembaga pendidikan. 

Dengan demikian, pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha 

sungguh sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan 

sarana pendidikan dn pembinaan yang terprogram dngan baik da dilaksanakan 

dengan sungguh sungguh dn konsisten. Pembentukan akhlak ini dilakukan 

berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan 

terjadi dengan sendirinya. Potensi rohaniah yang ada diri manusia, termasuk 

di dalamnya akal, nafsu amarah, nagsu syawat, fitrah, kata hati, hati nurani 

dan intusi dibina secara optimal dengan cara dan pendekatan yang tepat.
13

 

4. Jenis-Jenis Akhlak 

a. Akhlak Terpuji  

Akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab, 

akhlak mahmudah. Mahmudah merupakan bentuk maf’ul dari kata 

hamidah yang berarti dipuji. Akhlak terpuji disebut pula dengan akhlak 

karimah (akhlak mulia), atau makrim al-akhlak (akhlak mulia), atau al-

akhlak al-munjiyat (akhlak yang menyelamatkan pelakunya). 

Menurut Al-Ghhazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan 

kedekatan kepada Allah SWT. Sehingga mempelajari dan 

mengamalkannya meruoakan kewajiban individu setiap muslim.  

                                                             
13 Abudin Nata, Op.cit, h.135 
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Adapun macam-macam akhlak terpuji:
14

 

1) Akhlak kepada Allah 

a) Menauhidkan Allah  

Tauhid adalah pengakuan bahwa Allah satu satunya yang 

memiliki sifat rububiyyah dan ulubiyyah, serta kesempurnaan 

nama dan sifat. Tauhid dapat dibagi ke dalam tiga bagian. 

Pertama, tauhid rububiyyah, yaitu meyakini bahwa allah satu 

satunya tuhan yang mencipta alam ini, yang memilikinya, yang 

mengatur perjalanannya, yang menghidup dan mematikan, 

yang menurunkan rezeki kepada makhluk, yang berkuasa 

mendatangkan manfaat dan menimpahkan mudarat, yang 

mengabulkan doa dan permintaan hamba ketika mereka 

tersendak, yang berkuasa melaksanakan apa yang 

kehendakinya, yang memberi dan mencegah, di tangan nya 

segala kebaikan dan bagi nya penciptaan dan segala urusan. 

Kedua, tauhid uluhiyyah yaitu mengimani Allah SWT. 

Ketiga, tauhid asma dan sifat, yaitu mengimani setiap 

penjelasan Al Quran tentang mana dan sifat Allah.  

b) Berbentuk sangka kepada Allah  

                                                             
14 Rosihon Anwar, Saehudin, Akidah Akhlak (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 277 
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Berbaik sangka terhadap apa yang telah diputuskan Allah n 

merupakan salah satu akhlak terpuji kepada Nya. Ciri akhlak 

terpuji ini adalah ketaatan yang sungguh sungguh kepadanya. 

c) Dzikrullah 

Mengingat Allah (dzikrullah) adalah asas dari setiap ibadah 

setiap ibadah kepada Allah SWT. Karena merupakan penanda 

hubungan antara hamba dan pencipta setiap saat dan tempat. 

Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullahb SAW. Senantiasa 

mengingat Allah di sepanjang hidupnya (H.R. Muslim). 

Dzikrullah merupakan aktivitas paling baik dan paling mulia 

bagi Allah SWT.  

d) Tawakal 

Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada 

Allah SWT.  

Tawakal adalah upaya seseorang untuk mengembalikan seagal 

kepada Allah setelah mengusahannya secara maksimal. 

Tawakal bukan  berserah diri tanpa usaha dan hanya menunggu 

qadha dan qadar Allah. Tawakal adalah kebenaran dan 

implementasi penyadaran hati kepada Allah SWT. 
15

 

2) Akhlak kepada diri sendiri 

                                                             
15 Ibid, h. 279-284 
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a) Sabar 

Menurut Abu thalib Al Makky (w. 386/996), sabar adalah 

menahan diri dari dorongan hawa nafsu demi menggapai 

keridaan tuhannya dan menggantinya dengan bersungguh 

sungguh menjalani cobaan allah terhadapnya. 

Sabar dalam pandangan Al Ghazali meruapakan tangga dan 

jalan yang dilintasi oleh orang orang yang hendak menuju 

Allah SWT.  

Sabar terbagi tigamacam, yaitu sebagai berikut. 

(1) Sabar dalam maksiat, artinya bersabar diri untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dilarang agama. Untuk itu, 

sangat dibutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam menahan 

hawa nafsu.  

(2) Sabar karena taat kepada Allah, artinya sabar untuk tetap                         

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan 

Nya dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada 

Nya. 

(3) Sabar karena musibah, artinya sabar ketika ditimpa ujian 

dan cobaan dari Allah.  

b) Syukur 

Syukur merupakan sikap ketika seseorang tidak menggunakan 

nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat 
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kepada Nya. Bentuk syukur ini ditandai dengan keyakinan hati 

bahwa nikmat yang diperoleh berasal dari Allah, bukan selain 

Nya, lalu diikuti pujian dan lisan, dan tidak menggunakan 

nikmat tersebut untuk sesuatu yang dibenci pemberiannya. 

Bentuk syukur terhadap nikmat yang Allah berikan yaitu 

dengan jalan mempergunakan nikmat Allah itu dengan sebaik 

baiknya. 

c)  Menunaikan Amanah 

Pengertian amanah menurut arti bahasa adalah  kesetiaan, 

ketulusan hati, kepercayaan (tsiqah), atau kejujuran, kebalikan 

dari khianat. Arti amanah disini adalah sifat dan sikap pribadi 

yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu 

dipercayakan kepadanya, baik berupa harta benda, rahasia, 

maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat dengan baik 

disebut al amin yang bearti dapat dipercaya, jujur, yang setia, 

yang aman. 

d) Benar/Jujur  

Pengertian akhlak terpuji ini adalah berlaku benar dan jujur, 

baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Benar dalam 

perkataan adalah mengatakan keadaan yang sebenarnya, tidak 

mengada ada, dan tidak menyembunyikannya. Benar dalam 
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perbuatan adalah mengerjakan sesuatu sesuai dengan petunjuk 

agama.
16

 

 

3) Akhlak Kepada Keluarga  

Salah satu keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, selain 

melaksanakan ketaatan atas perintah Allah SWT., adalah 

menghapus dosa dosa besar. 

Agama islam memerintahkan agar berbuat baik kepada sanak 

saudara atau kaum kerabat setelah menunaikan kewajiban kepada 

Allah dan ibu dan bapak. Pertalian kerabat dimulai dari yang lebih 

dekat samapai kepada yang lebih jauh. 

Hubungan persaudaraan lebih terkesan dan lebih dekat apabila 

masing masing pihak saling menghargai atau saling bersikap baik. 

Jika mempunyai kelebihan rezeki, sedekahkanlah sebagian kepada 

saudara atau karib kerabat yang lebih dekat pertaliannya, 

kemudian baru yang lebih jauh lagi. 

 

 

 

 

                                                             
16 Ibid, h. 287 



37 

 

b. Akhlak Tercela 

Kata madzmumah berasal dari bahasa arab, yang artinya tercela. 

Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang dapat merusak  keimanan 

seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. 

Adapun macam-macam akhlak tercela : 

1) Syirik  

Syirik secara bahasa adalah menyamakan dua hal. Menurut pengertian 

istilah, definisi syirik dapat dilihat dari definisi umum dan definisi 

khusus. Definisi umumnya adalah menyamakan sesuatu dengan Allah 

dalam hal hal yang secara khusus dimiliki Allah. 

Syirik ada dua macam, yaitu syirik akbar ( syirik besar) dan stirik 

ashgar ( syirik kecil). Syirik akbar adalah menjadikan sekutu selain 

Allah  lalu menyembahnya selain Allah. 

Syirik ashgar adalah setiap perbuatan yang menjadi perantara menuju 

syirik akbar, atau perbuatan yang dicap syirik oleh nash, tetapi tidak 

sampai mencapai derajat syirik akbar. 

2) Kufur 

Kufur secara bahasa bearti menutupi. Kufur merupakan kata sifat dari 

kafir. Jadi,  kafir adalah orangnya, sedangkan kufur adalah sifatnya. 
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Menurut syara’, kufur adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul 

Nya, baik dengan mendustakannya maupun tidak.
17

 

                                                             
17 Ibid, h. 297 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM BULETIN AL-UKHUWAH DAN PROFIL MASJID 

TAQWA 

 

A. Gambaran Buletin Al-Ukhuwah 

1. Buletin Al-Ukhuwah 

Buletin Al-Ukhuwah merupakan buletin yang diproduksi oleh MUI 

Lampung, sejak bulan Mei pada tahun 2016 dimana digunakan sebagai salah 

satu media alternatif untuk menyampaikan dakwah. Dalam penyebarannya, 

Buletin Al-Ukhuwah menerbitkan 10.000 lembar per edisi.
1
  

Buletin Al-Ukhuwah diterbitkan dalam waktu dua minggu sekali untuk 

daerah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. 

Sedangkan untuk daerah Pesisir Barat, Lampung Barat dan Tulang Bawang 

diterbitkan satu minggu sekali.  

2. Struktur Kepengurusan Buletin Al-Ukhuwah 

Penanggung Jawab  : Dr. H. Khairudin Tahmin, MH 

Drs. KH. Muhammad Rusfi, M.Ag  

Pemimpin Umum  : Dr. H. Rosidi, MA 

Pemimpin Redaksi  : KH. Suparman Abdul Karim Hasan  

                                                        
1 Bapak Muhammad Jayus, MHI, Dewan Redaksi Buletin Al-Ukhuwah, Wawancara, Selasa 

20 Maret 2018 



40 

 

Bendahara    : H. Muhammad Supriyadi, S.Pd 

Dewan Redaksi   : Abdul Qodir Zaelani, MA  

Rudi Santoso, MHI.,MH  

Muhammad Jayus, MHI 

H. Muhit Iwanul Kiram, Lc., S.Hum 

H. Suratno, S.Pd.I  

H. Suryani M. Nur, MM  

Distributor    : Edy Muslimin, S.Sos.I  

Irfan Makhopa 

Kardono  

Sumber: Struktur Kepengurusan Buletin Al-Ukhuwah 2018 

3. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah 

a. Memperkokoh persatuan umat (wahdatul ummah) antar ormas dan 

lembaga Islam provinsi Lampung. 

b. Mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna 

persaudaraan sesama muslim (ukhuwah Islamiyah), persaudaraan 

sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan 

sesama manusia (ukhuwah basyariah). 

c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan pendalaman keislaman 
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melalui lembaga keagamaan Islam seperti Masjid, Pesantren, 

Madrasah, Perguruan Tinggi, Majelis Taklim dan lembaga Islam 

lainnya. 

d. Mewujudkan persatuan umat Islam dengan secara konsisten 

menerapkan penyamaan Pola Pikir Keagamaan (taswiyah al-manhaj) 

dan Koordinasi Gerakan Umat (tansiq al-harakah).
2
 

4. Sejarah Majelis Ulama Indonesia 

Catatan sejarah peristiwa berdirinya Majelis Ulama Indonesia 

khususnya yang berada di Provinsi Lampung (awal namanya Majelis 

Ulama) sangatlah berharga. Peristiwa penting dan bernilai religious sejak 

41 tahun yang lalu, jangan sampai terlupakan, apa lagi terabaikan. 

Peristiwa ini harus ditulis dan direkam untuk dijadikan sejarah berdirinya 

MUI Provinsi Lampung. Ditengah-tengah haru-biru perjuangan 

pembangunan daerah, pembangunan sosial dan pembangunan mental 

spiritual Provinsi Lampung.Provinsi yang berjuluk Gerbang Sumatera, 

dengan cirri khasnya Siger da Sang Bumi Ruajurai. 

Pada tahun 1971 para tokoh agama dan masyarakat Lampung 

mempunyai gagasan bagaimana mengumpulkan para ulama dan kyai di 
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Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung. Langkah awal yang 

dilakukan pada saat itu adalah mengadakan silaturrahmi dengan para 

Ulama dan Kyai di Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung untuk 

memikirkan nasib umat Islam di Lampung yang masih memprihatinkan. 

Silaturrahim adalah pembuka jalan untuk menciptakan Ukhuwah 

Islamiyah agar makin erat dan akrab, sekaligus ajang menyusun strategi 

dakwah yang efektif dan berkesinambungan. Situasi pasca PKI 

dibubarkan, banyak kepentingan umat Islam yang dirugikan dan banyak 

sekali suara sumbang yang mendiskriditkan umat Islam.Umat Islam yang 

mayoritas berjuang dengan caranya sendiri-sendiri dan yang sudah barang 

tentu memunculkan banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi.Sehingga 

menjadikan posisinya lemah dihadapan pemerintah dan musuh-musuh 

Islam. Untuk memecahkan masalah tersebut, pertemuan dilaksanakan 

setiap bulan dengan tempat yang berpindah-pindah. Masalah yang dibahas 

pada saat itu merupakan masalah yang urgen, seperti aqidah dan ukhuwah, 

sedang masalah khilafiah tidak perdebatkan, selama masih berdasarkan Al 

Qur‟an dan Hadits. 

Masalah terpenting lainnya adalah bagaimana menciptakan persatuan 

dan kesatuan umat,ruhul jihad dalam berdakwah memiliki ciri dakwah 



43 

 

yang efektif dan berkesinambungan dapat terwujud. Agar dalam 

menyatukan gerak dan langkah perjuangan yang kuat dan luas, tidak 

hanya di Kotamadya Tanjungkarang dan Telukbetung saja, maka Forum 

Silaturrahim Ulama se-Kotamaadya Tanjungkarang dan Telukbetung 

diperluas menjadi tingkat Provinsi, yang pesertanya merupakan unsur dari 

NU, Muhammadiyah, Persis, Tarbiyah Islamiyah dan Al Irsyad yang 

terdapat di berbagai daerah meliputi Lampung Tengah, Lampung Utara 

dan Lampung Selatan. 

Setelah beberapa kali diadakan pertemuan guna membahas 

masalah-masalah serta hal-hal yang tidak menguntungkan umat Islam 

pada saat itu, maka para ulama dan cendekiawan mengusulkan agar 

dibentuknya Lembaga Ulama. Dan Alhamdulillah yang pada saat itu 

disponsori oleh KH. Mansyur Yatim, KH. Shobir, Drs. H. Suwarno 

Ahmadi (Rektor IAIN Raden Intan Lampung) dan masih banyak yang lain, 

maka terbentuklah Ikatan Ulama Lampung. Karena pengurus dan 

anggotanya telah mewakili ulama dan kyai serta cendekiawan 

se-Lampung. 

Pada setiap pertemuan diisi tausiyah dan dialog untuk memikirkan 

strategi dakwah yang efektif dan praktis. Hal tersebut mendapat simpatik 
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dan respon dari masyarakat serta peserta yang menghadiri kegiatan pada 

saat itu. Walaupun baru satu tahun berjalan dan belum resmi diberi nama 

MUI, karena pada saat itu nama yang dipakai adalah Forum Ukhuwah 

Ulama, Kyai dan Cendekiawan se-Lampung, forum ini mempunyai 

program-program dan kegiatan sangat padat dan dapat menampung 

aspirasi masyarakat. 

Walaupun organisasi keulamaan di Lampung ini baru berjalan satu 

tahun, tetapi organisasi ini telah mendapat undangan pada acara 

Musyawarah Alim Ulama (cikal bakal MUI) Pusat di Jakarta pada bulan 

Juli 1974. Pada acara tersebut diwakili oleh 4 (empat) orang yaitu KH. 

Mansyur Yatim, Drs. H. Suwarno Ahmadi, Zakaria Nawawi dan H. 

Baheram Bakar. 

Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Alim Ulama Pusat Jakarta 

pada bulan September 1974 memberikan mandat untuk membentuk 

Majelis Ulama Lampung. Oleh karena itu, para Pengurus Ulama dan 

Cendekiawan di Lampung mengadakan pertemuan di Kampus IAIN 

Raden Intan di Kaliawi Tanjungkarang, yang dihadiri kurang lebih 24 

orang peserta dari golongan ulama, kyai dan cendekiawan dari 

Tanjungkarang, Telukbetung, Lampung Selatan, Lampung Tengah dan 
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Lampung Utara. 

Mereka dengan rasa ukhuwah Islamiyah berdialog dan berdiskusi 

membicarakan strategi perjuangan Islam melalui jalur lembaga dakwah 

bukan partai politik. Memang pada saat membentuknya banyak tokoh 

Islam kala itu kecewa, karena Parpol Masyumi terpaksa harus 

membubarkan diri. Dialog berlangsung alot dan banyak argumentasi yang 

disampaikan tentang metode dan startegi berjuang, berdakwah dan 

pembelaan terhadap agama, dengan tetap memperjuangakan amar ma‟ruf 

nahi mungkar. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1974, bertepatan 

dengan hari Jum‟at 12 Zulhijah 1394 H, para peserta rapat menetapkan 

dan memilih Drs. H. Suwarno Ahmadi sebagai Ketua Umum dan Drs. A. 

Kadir Hanafi sebagai Sekrterais Umum Majelis Ulama Lampung. Periode 

perhidmatan kepengurusan MUI Provinsi lampung pada awal periode ini 

adalah dari ahun 1974 s.d 1979. 

Kemudian pada tanggal 21-27 Juli 1975 mendapat undangan Munas 

MUI pertama di Convention Hall Senayan Jakarta.Utusan MUI Lampung 

yang hadir pada acara tersebut adalah KH. Zakaria Nawawi, H. Baheran 

Bakar dan H. Tarmizi Nawawi. Bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 

dimana pada tanggal tersebut, dijadikan sebagai hari jadi (terbentuknya) 
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MUI Pusat secara resmi. 

Kepengurusan MUI di seluruh Provinsi di Indonesia memang sengaja 

dibentuk terlebih dahulu, sebelum kepengurusan MUI Pusat.Hal ini 

memang sengaja dilakukan agar MUI yang menjadi wadah ulama dapat 

mengakar dengan cepat diseluruh Indonesia. Dengan telah terbentuknya 

kepengurusan MUI di seluruh provinsi, maka kebijakan-kebijakan yang 

dicanagkan dan di tetapkan akan dapat cepat terakomodasi ke 

daerah-daerah. Disamping itu, keberadaan MUI tetap kokoh dan tidak 

mudah untuk dilemahkan. Demikian pula keberadaan MUI di setiap 

kabupaten kota pun demikian halnya. Keberadaanya berkembang 

menyesuaikan dengan pemekaran wilayah di daerah masing-masing. 

Sehingga setiap kabupaten dan kota yang ada kepengurusan MUI pun 

harus ada pula.
3
 

Adapun dalam kepengurusan awal MUI Provinsi Lampung, 

kepengurusan Kotamadya dan Kabupaten yang ada dalam periode awal 

adalah: 

a. MUI Kota Madya Tanjungkarang dan Telukbetung (Sebelum menjadi 

Kota Bandar Lampung) 
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b. MUI Kabupaten Lampung Tengah 

c. MUI Kabupaten Lampung Selatan, dan 

d. MUI Kabupaten Lampung Utara 

Hingga sekarang tahun 2016, MUI sudah ada di seluruh 

Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yakni 15 (lima belas) MUI 

Kabupaten/Kota. Secara umum Majelis Ulama Indonesia dari pusat 

hingga ke daerah tidak terkecuali MUI Provinsi Lampung memiliki 

cita-cita mewujudkan potensi kemasyarakatan yang lebih baik sebagai 

hasil kerja keras serta kerja sama segenap umat, melalui aktivitas para 

ulama, umara‟ dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat 

Islam („Izzul Islam wal muslimin) guna membangun masyarakat yang 

diridhai Allah SWT yang penuh rahmat (rahmatan lil‟alamin) di 

tengah-tengah kehidupan umat manusia. khususnya bangsa Indonesia 

menuju masyarakat yang berperadaban. 

Sesuai dengan tema Musyawarah Nasional VII“Meneguhkan 

Tanggung Jawab Ulama Dalam Membangun Khaira Ummah” maka MUI 

selalu berikhtiar semaksimal mungkin menggerakkan segenap komponen 

bangsa, baik kepemimpinan maupun kelembagaan secara dinamis dan 

efektif, sehingga mampu melaksanakan fungsinya sebagai khadimul 
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ummah (pelayan umat), wasilah wa wasathah ummah (perantara dan 

penengah umat) serta secara terus-menerus menegakkan amar ma‟ruf nahi 

munkar. 

Adapun langkah-langkah untuk mewujudkan cita-cita besar MUI 

adalah mengajak semua lapisan hingga level kepemimpinan dan 

kelembagaan yang dinamis dan efektif sehingga mampu mengawal umat 

Islam dalam melaksanakan aqidah Islamiyah, membimbing mereka dalam 

menjalankan ibadah, menuntun mereka dalam mengembangkan 

pengetahuan dan menjadi panutan mereka dalam bertindak tanduk yang 

bercirikan akhlaqul karimah.
4
 

Adapun Visi dan Misi dari MUI Lampung yaitu: 

a. Visi 

Terciptanya kondisi kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang baik, yang memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT 

(baldatun thayibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas 

(khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin 

(izzul Islam wal muslimin) dalam wadah NKRI. 

 

                                                        
4 Dokumentasi MUI Lampung 
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b. Misi 

1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif 

dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hassanah). 

2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi munkar dalam 

mengembangkan. akhlak karimah agar terwujud masyarakat 

berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan. 

3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 

mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam diseluruh NKRI.
5
 

 

5. Program MUI Lampung  

Program MUI Provinsi Lampung mengacu pada orientasi perhidmatan 

MUI pada umumnya, yaitu meliputi : 

a. Diniyah (Keagamaan) 

b. Irsyadiyah (Memberi Arahan) 

c. Istijabiyah (Responsif) 

d. Hurriyah (Independen) 

e. Ta‟awuniyah (Tolong Menolong) 

f. Syuriyah (Permusyawaratan) 

                                                        
5 Dokumentasi MUI Lampung 
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g. Tasamuh (Toleransi dan Moderat) 

h. Qudwah (Kepeloporan) 

i. Dauliyah (Mendunia) 

Selain itu program-program MUI Provinsi Lampung harus mampu 

menjabarkan peran utama MUI, yaitu : 

a. Sebagai pewaris tugas para Nabi (warasatul anbiya) 

b. Sebagai pemberi fatwa (mufti) 

c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat(khadimul ummah) 

d. Sebagai penegak amar ma‟ruf nahi mungkar 

e. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid) 

f. Sebagai pelopor gerakan perbaikan dan perdamaian ( ishlah)
6
 

Garis-garis Besar Program 

Secara umum program Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung dapat 

dibedakan kedalam tiga kategori: 

1. Program Utama 

Program umum merupakan program untuk jangka waktu lima tahun 

sebagai pedoman perumusan program tahunan dalam Rapat Kerja 

Daerah yang akan dilaksanakan oleh MUI Provinsi Lampung dan 
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dapat dijadikan acuan bagi penetapan program MUI kabupaten/kota. 

2. Program Prioritas (Unggulan) 

Program Prioritas merupakan agenda khusus yang menjadi focus MUI 

dan menjiwai setiap program MUIselama lima tahun ke depan. Setiap 

program yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap komisi harus 

diselaraskan dengan tujuan utama program prioritas tersebut. Program 

prioritas dikaitkan dengan program komisi dan lembaga yang 

dijabarkan setiap tahun dalam Rakerda. 

3. Program Rintisan (Pilot Project) 

Program Rintisan merupakan program yang ditentukan berdasarkan 

kepentingan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

dalam satu periode, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan dengan 

membentuk tim pelaksana oleh MUI Provinsi dan MUI 

Kabupaten/Kota secara lintas komisi dan lembaga/badan dan lintas 

jenjang kepengurusan.
7
 

Ketiga program MUI Provinsi Lampung tersebut, baik program umu, 

program prioritas (unggulan), maupun program rontisan (pilot project) 

harus memperhatikan tema besar Musyawarah Daerah, yakni : “Islam 

                                                        
7 Dokumentasi MUI Lampung 
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Wasathiyah untuk Indonesia dan dunia yang berkeadilan dan berkeadaban”. 

Lingkup program Majelis Ulama Indonesia provinsi Lampung 

berorientasi pada substansi kegiatan yang dikelompokkan kedalam 12 (dua 

belas) bidang sebagai berikut : 

1. Program Bidang Fatwa 

2. Program Bidang Ukhuwah Islamiyah. 

3. Program Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. 

4. Program Bidang Pendidikan dan Kaderisasi 

5. Program Bidang Pengkajian dan Penelitian 

6. Program Bidang Hukum dan Perundang-undangan 

7. Program Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat 

8. Program Bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga 

9. Program Bidang Hubungan antar Umat Beragama 

10. Program Bidan Informatika dan Komunikasi 

11. Program Bidang Pembinaan Seni Budaya Islam 

12. Program Bidang Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 

Alam.
8
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Disamping itu, MUI memiliki program yang dilaksanakan oleh Badan 

dan Lembaga di lingkungan MUI yaitu
9
: 

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lampung. 

2. Dewan Syariah Daerah Majelis Ulama Indonesia (DSD MUI) 

Lampung (tahap rencana dan implementasi dari DSN MUI Pusat). 

3. Badan Arbitrase Syariah Daerah Majelis Ulama Indonesia 

(BASYARNAS MUI) Perwakilan Lampung. 

4. Lembaga Wakaf, Zakat, Infak dan Shadaqoh. 

5. Dan yang dianggap perlu, dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan 

MUI. 

Lingkup Program Majelis Ulama Indonesia pada 12 (dua belas) bidang 

dan 5 (lima) lembaga serta badan tersebut di atas kemudian diterjemahkan 

berdasarkan pembidangan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan program kerja tahun 2016 – 2021.
10

 

 

 

                                                        
9 Dokumentasi Website MUI Lampung 
10 Dokumentasi MUI Lampung 
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B. Profil Masjid Taqwa 

1. Profil Masjid Taqwa 

Masjid Taqwa dirikan pada tahun 1950, oleh Haji Rasul yang berasal 

dari Sumatra Barat.Masjid Taqwa merupakan salah satu masjid tertua 

kedua di provinsi Lampung dan kini memiliki 30 pengurus yang mayoritas 

bukan warga yang berada disekitar masjid tersebut.Masjid yang sudah 

direnovasi beberapa kali ini memiliki luas lahan 675 meter persegi dengan 

luas bangunan lebar 25 meter dan panjang 24 meter.Masjid Taqwa 

memiliki jamaah masjid sebanyak 600-700 jamaah.
11

 

Masjid taqwa beralamat di Jl. Kotaraja No.1 Kel.Gunung Sari Kec. 

Enggal Bandar Lampung. Masjid ini juga menjadi masjid tempat 

persinghan para pedagang, karna masjid tersebut berada ditengah pusat 

kota dan dekat sekali dengan pasar. 

Didalam Masjid Taqwa memiliki tiga kotak infak yang berbeda-beda 

tujuan. Kotak infak pertama untuk pembangunan masjid.Kotak infak kedua, 

sumbangan untuk anak-anak yatim piatu.Masjid Taqwa memiliki 41 anak 

asuh.Anak asuh tersebut, yaitu anak yatim piatu yang tinggal bersama 

orangtua asuhnya. Orangtua asuhnya itu orang tidak mampu. 

                                                        
11 Dokumentasi Masjid Taqwa Bandar Lampung 
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2. Kegiatan Masjid Taqwa 

a. Kuliah subuh 

b. Ceramah / kuliah zuhur 

c. Ceramah magrib  

d. Majelis ta‟limpada hari rabu dan sabtu 

e. Madrasah diniyah 

f. Santunan dengan orang terlantar 

g. Penyantunan anak asuh dan anak yatim 

h. Berobat gratis hari jumat untuk 50 orang  

3. Struktur Kepengurusan Masjid Taqwa   

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan Masjid Taqwa 

SUSUNAN PENGURUS MASJID TAQWA 

Periode 2015-2002 

Penasehat  Drs. H. M. Wardi Sjarbini 

 HM. Aswanss, SH 

 H. Dasril Sutan Bagindo 

Ketua  Dr. H. Wirman 

Wakil Ketua Hi. Amril Datuk Nan Basa 

Sekretaris Drs. Bisam‟I Yamin 

Bendahara  Hj. Herlina Destati Farhan 

Wakil Bendahara M. Kusno, S.Pd.I 

BIDANG-BIDANG 

BIDANG IBADAH DAN DAKWAH 

Koordinator  Hi. Chairul Amril Latif 

Anggota Masril  

 Atow  
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 Adam Sikumbang  

BIDANG SOSIAL DAN KULIAH SUBUH 

Koordinator  Hi. Amril Datuk Nan Basa 

Anggota M. Setianto 

 Kusnadi  

 Susanto  

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN 

Koordinator  Dwi Karyanta 

Anggota  M. Haris 

 Ir. H. Usamah 

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 

MUSLIMAT 

Koordinator  Hj. Maidar 

Anggota  Yuda Mastuti 

 Melawati, S.Ag 

 Apriyani Khair, S.Pd. I 

 Ida Setiawan. S.Ag 

 Nyimas Karyani 

BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 

PEMUDA/RISMA SERTA PERPUSTAAN 

Koordinator  Kusno, S.Pd.I 

Anggota  Rama Kaezer Bandarsyah 

 Abu Abdullah Muhammad  

 Aziz Widodo 

 Dodi 

BIDANG KEAMANAN 

Koordinator  Somad  

Anggota  Parhendra  

 Dedi Sunardi 

 Dede Triyandi 

BIDANG PENDIDIKAN 

Koordinator  Drs. Hi. Herman Edi Abdullah 

Anggota  Hj. Herlina Destati Farhan 

BIDANG UMUM 

Anggota  Hi. Rizal Nurdin 

 Hi. Hamdani Munca 
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Sumber: Struktur Kepengurusan Masjid Taqwa Bandar Lampung 

4. Penyebaran Buletin Al-Ukhuwah di Masjid Taqwa Bandar Lampung 

Melalui penelitian yang penulis lakukan bahwa media dakwah yang 

ditemukan pada masjid Taqwa ini adalah buletin. Buletin adalah salah satu 

media komunikasi yang berbentuk kumpulan lembaran atau buku-buku yang 

diusahakan secara teratur oleh suatu organisasi yang memuat pernyataan 

resmi. Buletin Al-Ukhuwah merupakan buletin yang dibuat dan diterbitkan 

oleh MUI Lampung dimana digunakan sebagai salah satu media alternatif 

untuk menyampaikan dakwah dan salah satunya disebarkan di masjid Taqwa 

Bandar Lampung. 

Dalam penyebarannya, Buletin Al-Ukhuwah menerbitkan 10.000 

lembar per edisi. Buletin Al-Ukhuwah diterbitkan dalam waktu dua minggu 

sekali untuk daerah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu dan 

Pesawaran. Sedangkan untuk daerah Pesisir Barat, Lampung Barat dan 

Tulang Bawang diterbitkan satu minggu sekali. 

 Ir. Hi. Nasrizal Djalinus Syarif 

 Yayan Hi. Mukti 

 Dr. H. Aswedi Putra, SP. Bo 

 Hi. Usamah Farhan 

MARBORT 

Anggota  Ahmad Kasim 

 Walfajri 

 Sugianto 
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“Untuk buletin Al-Ukhuwah, penyebarannya dari pihak MUI-nya 

diletakkan diatas kotak amal sama pihak MUI-nya. Sedangkan untuk 

yang baca dari buletin Al-Ukhuwah ini, saya lihat selalu habis itu 

buletin. Paling sisa sedikit. Jamaah langsung mengambil buletin setiap 

keluar dari masjid.”
12

  

  Ini membuktikan bahwa penyebaran dakwah yang digunakan di masjid 

Taqwa ini yang bernama buletin Al-Ukhuwah telah tersebar di berbagai 

daerah Lampung. 

“saya tau kok buletin Ukhuwah, saya pernah baca gitu. Pernah nyebar 

sih kayaknya buletinnya selain di masjid Taqwa ini.”
13

 

Jamaah yang melaksanakan shalat Jum‟at di Masjid Taqwa 

bermacam-macam, seperti jamaah tetap dan jamaah yang sekedar singgah. 

Karena masjid Taqwa sendiri terletak di Stasiun Tanjung Karang dan 

berada di pusat Kota. Sehingga pengaruh dari buletin kurang terlihat 

karena dua jenis jamaah yang berada di Masjid Taqwa. Adapun hasil 

wawancara yang didapat dari jamaah tetap yaitu Bapak Ardi. 

”Rumah saya di Gunung Sari, jadi kalau sholat Jum‟at saya di Taqwa. 

Kalau untuk buletin itu, saya selalu ngambil setiap habis sholat Jum‟at. 

Alhamdulillah, menambah pengetahuan saya tentang agama Islam, bisa 

saya terapin juga di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak 

silaturahmi. Mudah dimengerti. Jadi, saya bisa nerapinnya.”
14

 

 

“Saya selalu ngambil buletin setiap selesai sholat Jum‟at di sini. 

Kebetulan rumah saya di deket masjid. Jadi, saya pasti sholat jumatnya 

                                                        
12 Bapak Drs. Bisam‟I Yamin, Sekretaris Masjid Taqwa, Wawancara, Senin, 28 Mei 2018  
13 Bapak Risman, Wawancara, Jum‟at, 30 Maret 2018  
14 Bapak Ardi, Wawancara, Jum‟at, 27 April 2018 
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disini.”
15

 

Akhlak merupakan sesuatu sistem yang melekat pada individu yang 

menjadikan sesorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, lalu 

menjadi sifat pada diri seseorang tersebut.
16

 Adapun salah satu bentuk dari 

peningkatan akhlak pada Jamaah masjid Taqwa Bandar Lampung adalah 

menambahnya pengetahuan baru tentang ilmu akhlak bagi jamaah. 

“Alhamdulillah, setelah membaca buletin ini, saya menjadi tahu mana 

yang baik mana yang tidak baik. Mana yang mesti dilakuin, mana 

yang enggak.”
17

 

Karena masjid Taqwa termasuk masjid yang ramai dan letaknya 

strategis tempat persinggahan para pemudik yang turun dari stasiun kereta 

Api Tanjung Karang, maka jamaah yang solat di masjid taqwa berasal dari 

daerah mana saja di Lampung dan selain menunaikan kewajiban solat, 

masjid taqwa termasuk memberikan kebutuhan rohani kepada para jamaah 

yang ada di masjid Taqwa tersebut. 

“saya dari Lampung Timur, saat berpergian memang sengaja sering 

solat di masjid Taqwa ini. Kalau di masjid di daerah saya di Lampung 

Timur bener-bener gak ada buletin ini. Jadi saya seneng aja, baru 

dibagikan buletin nya saya baca, saya duduk istirahat baca lagi sambil 

cari refrensi nya di internet.”
18

 

                                                        
15

 Bapak Purwanto, Wawancara, Jumat, 6 April 2018 
16 Nasharuddin, Akhlak (Ciri Manusia Paripurna), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 

2015), h.207 
17 Bapak Ardi, Wawancara, Jum‟at, 27 April 2018  
18 Bapak Muji, Wawancara, Jum‟at 13 April 2018  
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Buletin yang disebarkan setiap hari Jum‟at juga dinilai efektif untuk 

dijadikan media dakwah. Selain itu, pesan dan materi dalam buletin 

dijelaskan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, serta 

menggunakan dalil untuk memperkuat pesan dakwah yang disampaikan.  

“Materi yang disampaikan mudah dimengerti dan juga berisikan 

tentang kejadian yang sedang terjadi sekarang. Sehingga saya mudah 

untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”
19

 

Dari setiap buletin yang disebarkan membantu para jama‟ah di 

masjid taqwa untuk bisa memahami pengetahuan islam khususnya 

tentang akhlak. Dalam proses penyebaran buletin Al-Ukhuwah ini, masjid 

Taqwa menyediakan meja khusus yang berada di dekat pintu keluar 

masjid, agar mudah dijangkau oleh jamaah.   

“Buletin yang dibagikan lumayan menambah pengetahuan bagi saya, 

ya sangat bermanfaat sih. Kadang kan akhlak itu yang mengatur 

sifat kita. Kadang gak boleh gini, gak boleh gitu dan kitanya baru 

tau gitu. Karena pengetahuan yang baru kita dapet dari buletin 

tersebut.”
20

 

Disetiap hari jum‟at selain ada khutbah dari khotib yang 

menyampaikan untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah pada jama‟ah 

yakni melalui media lisan. Selain menggunakan media lisan di masjid 

Taqwa juga menggunakan media visual. Media visual disini yani 

                                                        
19 Bapak Purwanto, Wawancara, Jumat, 6 April 2018 
20 Bapak Risman, Wawancara, Jum‟at , 4 Mei 2018 
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penyampaian pesan atau informasi berupa tulisan atau gambar. Dan 

buletin termasuk media visual. 

“kalo setiap jum‟at jadinya dapet ilmu nya double, setelah dapet 

dari khotbah dapet juga dari buletin yang disebarkan. Makanya 

kadang saya sering ke masjid ini untuk solat. Di masjid lain juga 

sering ada buletin tapi jarang. Seringnya kan hanya ada di 

masjid-masjid yang rame dan besar seperti di masjid Taqwa ini.”
21

  

Buletin dinilai efektif dalam menyampaikan pesan dakwah, 

khususnya akhlak terhadap jama‟ah masjid Taqwa. Sehingga, para 

jamaah mengharapkan terus ditingkatkan dalam hal materi agar lebih 

berbobot lagi dan lebih kritis, sesuai dengan keadaan di zaman sekarang. 

”Harapannya, ya terus ada buletinnya, materinya ditingkatkan agar 

lebih berbobot lagi. Dan bisa lebih kritis lagi terhadap materi yang 

disesuaikan dengan zaman sekarang ini”
22

 

                                                        
21 Bapak Sunyoto, Wawancara, Jum‟at 18 Mei 2018 
22 Bapak Muji, Wawancara, Jum‟at, 13 April 2018 
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BAB IV 

PENGARUH BULETIN AL-UKHUWAH DALAM MENINGKATKAN 

AKHLAK TERHADAP JAMA’AH MASJID TAQWA BANDAR LAMPUNG 

 

 Setelah semua tahap pengumpulan data yang telah dilakukan oleh penulis dan 

berdasarkan teori yang ada di BAB II tentang buletin dan akhlak, dengan adanya data 

dari lapangan pada BAB III, maka pada BAB IV ini penulis mencoba untuk 

menganalisa data yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh buletin 

Al- Ukhuwah dalam meningkatkan akhlak terhadap jama’ah masjid Taqwa Bandar 

Lampung. Maka kini langkah selanjutnya adalah penulis menganalisa data-data yang 

telah penulis kumpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang ada.  

A. Proses Pelaksanaan Buletin Al-Ukhuwah di Majid Taqwa 

Buletin Al-Ukhuwah merupakan buletin produksi dari MUI Lampung. 

Buletin ini sudah terbit sejak tahun 2016. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

tujuan dari buletin Al-Ukhuwah ini adalah sebagai media penyampaian pesan 

dakwah melalui tulisan pada selembar kertas. 

Hal itu juga yang menjadikan masjid Taqwa ini sebagai salah satu 

alternatif untuk menyebarkan buletin AL-Ukhuwah. Karena dari hasil 

penelitian masjid Taqwa yang berada di dekat Stasiun Kereta Api Tanjung 

Karang memiliki banyak jamaah. Khususnya jamaah ketika solat jumat. 

Buletin Al-Ukhuwah ini terbit seminggu dua kali untuk daerah Bandar 

Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran. Sedangkan untuk 
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daerah Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Tulang Bawang diterbitkan satu 

minggu sekali. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Buletin Al-Uhkuwah memproduksi 

10.000 lembar untuk satu edisi. Dan masjid Taqwa mendapatkan 500 lembar 

untuk sekali penyebaran. Dalam pelaksanaannya buletin ini di ditempatkan di 

tempat-tempat strategis didalam masjid seperti diatas kotak amal, di pilar 

masjid, dan di dekat pintu masuk masjid. Hal tersebut untuk memudahkan 

jamaah yang lewat untuk mengambil dan membaca buletin Al-Ukhuwah 

tersebut. 

B. Pengaruh Buletin Al-Ukhuwah dalam Meningkatkan Akhlak Terhadap 

Jama’ah Masjid Taqwa 

Buletin adalah salah satu media komunikasi yang berbentuk kumpulan 

lembaran atau buku-buku yang diusahakan secara teratur oleh suatu organisasi 

yang memuat pernyataan resmi atau singkat yang dapat berguna bagi publik. 

Buletin yang merupakan media komunikasi mempunyai fungsi yaitu a) 

menginformasikan, b) mendidik, c) mempengaruhi, d) menghibur. 

a. Menginformasikan (to inform) adalah memberikan informasi terhadap 

masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat tentang peristiwa yang 

terjadi, ide  atau pikiran, dan perilaku orang lain. Dari hasi pengamatan 

dan observasi yang peneliti lakukan bahwa buletin Al-Ukhuwah ini 

memberikan tambahan informasi kepada para jamaah masjid Taqwa, 
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khususnya tambahan informasi mengenani ajaran agama Islam. Dengan 

adanya buletin Al-Ukhuwah yang tersedia di masjid Taqwa, para jamaah 

lebih mudah untuk mendapatkan informasi, karena buletin tersebut 

mudah untuk dibawa ketika sedang berjalan maupun duduk. 

b. Mendidik (to educate)merupakan salah satu fungsi berkomunikasi 

melalui bulletin. Buletin sendiri sebagai bagai sarana pendidikan dengan 

komunikasi yang dilakukan melalui tulisan di atas selembar kertas. 

Dengan tulisan tersebut para jamaah mudah membaca dan memahami 

secara langsung bagaimana ajaran agama Islam di dalam kehidupan 

sehari-hari. Khususnya pelajaran mengenai akhlak manusia dalam 

berhubungan dengan manusia yang lainnya. Selain itu manusia bisa 

menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain menjadikan orang 

lain memperoleh informasi dan pengetahuan merupakan sebuah 

pendidikan yang menjadikan ilmunya bermanfaat. 

c. Mempengaruhi (to influence) adalah fungsi yang pokok dalam sebuah 

komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah untuk mempengaruhi setiap 

individu yang berkomunikasi, tentunya dengan cara saling mempengaruhi 

jalan pikiran komunikas dan tentang berusaha merubah sikap dan tingkah 

laku orang yang berkomunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Dengan 

adanya buletin Al-Ukhuwah pembaca mendapatkan informasi mengenai 

ajaran agama Islam, tetapi terkadang tidak semua jamaah yang membaca 

merasa penting membaca buletin tersebut. Dengan penyebaran informasi 
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melalui buletin kita tidak dapat melihat secara langsung, apakah buletin 

yang dibaca itu dapat mempengaruhi jamaah dengan cepat, atau jamaah 

cenderung mengacuhkan nya. Dari hasil penelitian di bab III bahwa 

pengaruh buletin Al-Ukhuwah terhadap Jamaah mempengaruhi beberapa 

Akhalak Jamaah di Masjid Taqwa, walaupun tidak semua jamaah. 

d. Menghibur (to entertaint)bukan berarti harus memberikan lelucon ketika 

memberikan informasi di dalam sebuah buletin. Tetapi dengan menghibur 

contohnya memberikan kisah-kisah tentang akhlak para pejuang Allah di 

zaman Nabi Muhammad SAW maupun sabahatnya. Selain itu kejadian-

kejadian yang menyentil pemikiran yang bisa menjadi bahan refleksi diri 

untuk memperbaiki akhlak di kemudian hari.  

Adapun pengaruh yang ditimbulkan dari Buletin Islami khusunya buletin 

Al-Ukhuwah ini, adalah sebagai berikut: 

a. menambah ilmu pengetahuan tentang ajaran agama-agama islam yang 

tidak diketahui sebelumnya dan dapat mengetahui perkembangan terbaru 

tentang ajaran agama islam pada zaman sekarang ini.  

b. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama Islam, khususnya 

ukhuwah Islamiyah dan pengamalan Akhlak 

c. Menerapkan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam dalam 

kehidupan sehari-hari. 

  BuletinAl-Ukhuwah juga termasuk media dakwah, karna didalam 

dakwah ada beberapa media dakwah yaitu media auditif, media visual, media 
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audio visual, dan disini buletin termasuk dalam media visual yaitu penyampaian 

pesan atau informasi berupa tulisan atau gambar.  

   Sehingga dalam penyebaran dakwah melalui Buletin Al-Ukhuwah ini 

dinilai sangat berpengaruh pada penerimaan buletin terhadap materi yang 

disuguhkan kepada jamaah khususnya jamaah Masjid Taqwa. Selain itu juga 

pembaca dari buletin tidak terikat oleh waktu dalam membaca buletin tersebut, 

bahkan mereka secara bebas dapat membaca kembali materi atau naskah yang 

pernah dibacanya untuk menguatkan ingatannya. Dari hal tersebut pembaca 

dapat memahami dan mempelajari sendiri apa yang didaptkannya ketika 

membaca buletin Al-Ukhuwah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

   Dalam BAB III berdasarkan interview, observasi, dan dokumentasi 

yang dilakukan, penulis mendapatkan data tentang pengaruh buletin al-

ukhuwah terhadap jama’ah masjid taqwa. Bahwa dengan adanya buletin Al-

Ukhuwah di masjid Taqwamemiliki pengaruh besar dalam meningkatkan 

akhlak jama’ah masjid Taqwa Bandar Lampung. Para jamaah sadar manfaat 

dari akhlak mulia itu sendiri dalam kehidupan manusia akan memperoleh 

kehidupan yang lebih baik, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatakan 

pahala yang berlipat ganda di akhirat, dan dapat selamat hidup di dunia dan 

akhirat.  

   Dan jika dilihat dari data yang ada di landasan teori pada BAB II, dan 

data yang diperoleh dari lapangan pada BAB III, cukup singkron dan dilakukan 

dengan cukup baik. Bahwa pengaruh buletin Al-Ukhuwah terhadap jamaah 
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masjid Taqwa dapat meningkatkan akhlak jamaah masjid Taqwa Bandar 

Lampung. Dimana pada mulanya akhlak mereka kurang baik, yang dahulu 

mereka kurang mengerti tentang apa itu akhlak mulia, kurang tau tentang 

akidah seorang pemimpin, dan tentang Ukhuwah Islaiyah yaitu persaudaraan 

antar Muslim di muka bumi ini, namun dengan adanya buletin Al-Ukhuwah 

yang menjelaskan tentang aqidah seorang pemimpin dan akidah akhlak mulia, 

jama’ah dapat mengetahuinya dan menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. 

Seperti jawaban salah satu responden: 

“Materi yang disampaikan mudah dimengerti dan juga berisikan tentang 

kejadian yang sedang terjadi sekarang. Sehingga saya mudah untuk 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari”
1
 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa buletin Al-Ukhuwah dapat 

mengubah sikap dan akhlak seseorang  jika materi yang disampaikan oleh 

buletin tersebut mudah diterima dan dipahami oleh pembaca yakni jama’ah 

masjid Taqwa. Akhlak tidak hanya untuk bersikap baik kepada orang lain tetapi 

akhlak merupakan kebutuhan sehari-hari untuk menjadikan kita seseorang yang 

memiliki perilaku atau kepribadian yang sangat mulia di mata Allah SWT. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan sifat penelitian field 

researchdanpopulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah jamaah masjid 

Taqwa dengan sampel yang diperoleh menggunakanteknik purposive 

samplingyaitu sampel yang menggunakan kriteria sehingga didapatkan 30 

jamaah masjid Taqwa Bandar Lampung. Ditemukan hasil penelitian bahwa 

                                                             
1 Bapak Purwanto, Wawancara, Jumat, 6 April 2018 
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buletin Al-Ukhuwahberperan dan berpengaruh dalam  mengubah akhlak dari 

jamaah masjid Taqwa. Dikarenakan materi yang disampaikan oleh buletin Al-

Ukhuwah sangat mudah dipahami dan mengerti oleh pembaca terkhusus 

jamaah masjid Taqwa. Berdasarkan hasil wawancara kepada jamaah masjid 

Taqwa sebagaian jamaah merasa sangat terpengaruh, apalagi jika jamaah 

tersebut merupakan pemimpin dari sebuah pekerjaan, jamaah tersebut bisa 

mengubah akhlak mereka menjadi lebih baik.  

Sesuai dengan efek atau pengaruh buletin sebagai media dakwah yang 

telah dipaparkan pada BAB II bahwa buletin ini  dapat dibaca kapan dan 

dimana saja sehingga dinilai efektif terhadap penyampaian pesan dakwah (hal 

23).Buletin juga mempengaruhi dalam segi sosial dan pendidikan, sesuai yang 

telah dijelaskan pada BAB II, bahwa dalam segi sosial  buletin dapat 

menjangkau khalayak ramai dan dapat disebarkan dengan luas. Dan dalam segi 

pendidikan buletin dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ajaran agama 

dan perkembangan terbaru seputar ajaran agama. 

Dalam pemilihan buletin sebagai media dakwah, dan berdasarkan 

wawancara yang telah penulis lakukan, hal yang mendasari dalam pemilihan 

buletin sebagai media dakwah dalam meningkatkan akhlak terhadap jama’ah 

adalah bisa menjangkau semua jam’ah di masjid Taqwa. Dan ditambah dari 

hasil analisis yang telah penulis lakukan hasilnya yakni adalah : 

1. Buletin dapat dibaca kapan dan dimana saja sehingga dinilai efektif 

terhadap penyampain pesan dakwah. 
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2. Buletin dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang 

tingkat pendidikan, tingkat sosial sehingga mempermudah penyebaran 

dakwah. 

3. Buletin dapat menambah ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam dan 

perkembangan terbaru seputar ajaran Islam. 



70 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melihat hasil analisis pada penelitian yang berjudul “Pengaruh Buletin 

Al-Ukhuwah dalam Meningkatkan Akhlak Terhadap Jamaah Masjid Taqwa”, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya pengaruh meningkatnya akhlak terhadap jamaah masjid Taqwa 

setelah membaca buletin Al-Ukhuwah yaitu berupa menambahnya 

pengetahuan baru mengenai ajaran agama Islam dan perkembangan Islam di 

zaman sekarang.  

2. Jamaah mampu memahami isi pesan yang terkandung dalam buletin Al-

Ukhuwah, yaitu membedakan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang 

buruk. 

3. Jamaah dapat menerapkan pengetahuan yang didapat dari buletin Al-

Ukhuwah khususnya mengenai Ilmu Akhlak Pengaruh ini juga timbul karena 

pesan dan materi dalam buletin Al-Ukhuwah dimana disampaikan dengan 

bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh jama’ah, serta menggunakan 

dalil untuk memperkuat pesan dakwah yang disampaikan.  
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B. Saran  

1. Untuk buletin Al-Ukhuwah semoga selalu menyebarkan pesan dakwah 

dengan materi yang lebih beragam lagi agar para pembaca mendapatkan lebih 

banyak pengetahuan baru tentang Islam.  

2. Selain memanfaatkan Buletin Al-Ukhuwah dalam menambah wawasan 

agama Islam, jamaah masjid Taqwa Bandar Lampung juga sebaiknya 

membaca buku tentang ajaran agama islam terkhusus buku akhlak dan juga 

mendatangi Majelis Ta’lim agar silaturahmi juga tetap terjaga.  
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