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ABSTRAK 

UPAYA MENINGKATKAN FUNGSI MASJID AL-HIDAYAH SEBAGAI 

TEMPAT PENDIDIKAN ISLAM BAGI REMAJA  DI DESA ADIJAYA KEC. 

TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH 

OLEH 

TITIN ADITYA 

Masjid merupakan pusat kebudayaan tertua bagi umat islam. Dalam islam 

masjid sebagai simbol dan sarana yang esensial sebagai wadah pengembangan islam. 

Selain sebagai tempat rutinitas ibadah, masjid juga sebagai wadah kegiatan 

pendidikan islam bagi lingkungan sekitarnya yang bersifat non formal. Dalam rangka 

memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah maupun tempat pendidikan , maka perlu 

diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi masjid tersebut, agar masjid yang ada 

dapat dijadikan tempat untuk mendidik masyarakat yang mengarah kepada 

pembentukan keimanan dan kepribadian masyarakat islam.Berkaitan dengan hal 

diatas, maka di Desa Adijaya terdapat masjid Al-Hidayah yang merupakan 

peningkatan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja. Kendati 

masjid telah difungsikan sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja oleh pengelola 

masjid namun hasil yang dicapai dirasa belum optimal, hal ini diindikasikan dari 

setengah jumlah remaja yang ada dilingkungan masjid Al-Hidayah kurang aktif 

dalam mengikuti pendidikan islam yang ada di masjid. 

Berawal dari masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

mengenai upaya meningkatkan fungsi masjid Al-Hidayah sebagai tempat pendidikan 

islam bagi remaja di desa Adijaya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan fungsi masjid 

sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja didesa Adijaya belum berhasil.Dalam 

pengumpulan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode intervieu 

sebagai metode pokok, kemudian metode observasi, dan dokumentasi sebagai metode 

pendukung  sedangkan metode analisa data penulis gunakan secara induktif dimana 

hal-hal yang bersifat khusus ditarik kesimpulan kehal-hal yang bersifat 

umum.Berdasarkan hasil analisa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pengurus dan ustadz di masjid Al-Hidayah dalam meningkatkan 

fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di desa Adijaya sebagai 

berikut: 

1. Penyedian sarana dan prasarana yang cukup memadai 

2. Perekrutan tenaga pengajar yang kompeten 

3. Memotivasi remaja 

4. Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam jiwa anak. 

 



 

MOTTO 

                   

Artinya :  Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka  

janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping 

(menyembah) Allah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindarkan  kesalahan dalam memahami isi judul skripsi ini, maka 

penulisan perlu memberikan penegasan makna istilah dalam judul skripsi ini tersebut 

sebagai berikut: 

1. Upaya Meningkatkan Fungsi Masjid 

Upaya adalah mengerahkan tenaga dan fikiran sebagai pelaksanaan usaha 

mencapai sesuatu yang diinginkan.
2
 

Yang dimaksud dengan upaya di sini adalah suatu usaha dengan mengerahkan 

tenaga dan fikiran dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Meningkatkan 

adalah mempertinggi, menjadikan lebih baik dari sebelumnya.
3
 Sedangkan 

fungsi adalah kegunaan.
4

 Adapun yang dimaksud dengan meningkatkan 

fungsi yaitu menjadikan sesuatu yang kegunaannya lebih baik. Masjid adalah 

sesuatu tempat untuk melaksanakan kegiatan ibadah, baik ibadah mahdah 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa  Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), Hlm. 165 

3
 Ibid, Hlm. 674 

4
 Ibid, Hlm. 254 



 

seperti shalat, tadarus al-Qur’an maupun ibadah sosial seperti pendidkan, 

koperasi dan sebagainya.
5
 

Dengan demikian  yang disini adalah tempat shalat dan pembinaan umat islam 

yang meliputi masjid sendiri sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat 

pelaksanaan kegiatan pendidikan. Adapun fokus dalam pembahasan ini adalah 

disorot dari segi tempat pendidikan islam bagi remaja di lingkungan masjid 

tersebut. 

2. Pendidikan Islam 

Pendidikan islam adalah suatu proses educatif yang mengarah kepada 

terbentuknya akhlak atau kepribadian.
6
 

Maksudnya adalah suatu usaha untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada seseorang agar memiliki kepribadian yang selaras dengan ajaran 

agama islam. 

3. Remaja 

Remaja adalah taraf perkembangan pada umumnya disebut dengan penerus 

perjuangan islam agar mereka memiliki dan mewarisi ajaran-ajaran islam. 

4. Di desa Adijaya Lampung Tengah 

Adalah tempat lokasi penelitian ini. Adapun masjid yang menjadi lokasi 

penelitian adalah masjid Al-Hidayah Adijaya Lampung Tengah. 

                                                           
5
 Bimas Islam Dan Urusan Haji,Bimbingan Keagamaan Di Pedesaan ( Bandar 

Lampung,1995), Hlm 12 
6
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam  (Jakarta:Kalam Mulia, 1991), Hlm. 4 



 

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penelitian ini adalah berusaha untuk 

menelaah tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid Al-hidayah dalam 

upaya meningkatkan fungsi masjid sebagai sebuah wadah pendidikan islam bagi 

remaja di desa Adijaya Lampung Tengah. 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulisan dalam memilih judul tersebut adalah: 

1. Karena masjid sebagai sebuah tempat kegiatan keagaman umat Islam perlu 

ditingkatkan fungsinya dalam mentransfer nilai-nilai ajaran Islam bagi para remaja 

di lingkungan sekitarnya sebagai upaya mencerdaskan generasi Islam yang unggul 

dan trampil. 

 

2. Karena kurang efektifnya pengelolaan masjid dalam upaya meningkatkan fungsi 

masjid sebagai majelis pendidikan Islam bagi remaja di lingkungan masjid Al-

Hidayah Adijaya Lampung tengah. 

 

3. Penulis merasa tertarik meneliti di masjid Al-Hidayah Adijaya Lampung Tengah 

merupakan masjid satu-satunya di Adijaya dan sepak terjang Al-Hidayah dalam 

menyebarkan agama Islam. 

 

 

 



 

C. Latar Belakang Masalah 

Dalam konteks pendidikan islam, salah satu sistem yang memungkinkan 

pelaksanaan kegiatan transformasi nilai-nilai ajaran islam yaitu melalui lingkungan 

pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Artinya transformasi nilai-nilai 

ajaran islam dapat dilaksanakan di berbagai institusi dan lingkungan manapun, 

termasuk dalam institusi pendidikan nonformal seperti masjid yang berada di 

lingkungan masyarakat. 

Dalam sejarah pendidikan islam, Nabi telah memanfaatkan masjid sebagai 

lembaga tempat memberikan pelajaran-pelajaran tentang agama islam secara 

menyeluruh. 

Adapun masjid yang terkenal dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar 

ialah “ yang sekarang terkenal masjid Al-Haram di mekkah dan masjid Annabawy di 

Madinah Munawwarah. Di dalam masjid-masjid inilah berlangsung proses mengajar 

berkelompok dalam halaqah dengan masing-masing gurunya yang terdiri dari para 

sahabat Nabi”.
7
 

Ditinjau dari konteks kesejarahan selain sebagai tempat ibadah, Nabi telah 

mamanfaatkan masjid untuk kepentingan kecerdasaan serta pembentukan kepribadian 

umat islam dalam bentuk kegiatan pendidikan dengan melibatkan para sahabatnya 

sebagai tenaga pendidik pada masa itu. Artinya keberadaan masjid sebagai lembaga 

pendidikan islam non formal sangat penting yang memiliki multi fungsi selain untuk 
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 H.M Arifin, Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis Dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara,  2008), Hlm. 80 



 

ritual keagamaan juga sebagai tempat mentransformasikan dan mengembangkan 

nilai-nilai ajaran islam demi kemaslahatan umat islam. 

Masjid merupakan lembaga pendidikan islam yang sudah ada sejak jaman 

Nabi, ia mempunyai peranan penting dalam masyarakat islam, sejak awal sampai 

sekarang masjid berfungsi sebagai tempat sosialisasi, tempat ibadah, tempat 

pengadilan dan sebagainya, akan tetapi yang paling penting adalah tempat 

pendidikan.
8
 

Sebagai institusi pendidikan, masjid harus dikelola dengan baik serta 

pengorganisasiannya harus tersusun dengan jelas dan disiplin, sehingga pelaksanaan 

fungsi  masjid lembaga pendidikan dapat terlaksana secara optimal dan dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. 

Adapun secara luas fungsi masjid sebagaimana dikemukakan oleh Amir 

Hamzah yang meliputi: 

1. Sebagai tempat ibadah 

2. Sebagai tempat musyawarah 

3. Sebagai tempat pendidikan islam 

Fungsi Masjid dapat lebih efektif bila didalamnya disediakan fasilitas-

fasilitas terjadinya proses belajar mengajar. Fasilitas yang diperlukan 

adalah: 

a. Perpustakaan, yang menyediakan berbagai buku bacaan dengan 

berbagai macam. 
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b. Ruang diskusi, yang digunakan untuk berdiskusi sebelum dan sesudah 

shalat berjamaah. Program inilah yang dikenal dengan istilah “i'tikaf 

ilmiah”. 

c. Ruang kuliah, baik digunakan untuk training (tadrib) remaja masjid, 

atau juga untuk madrasah diniyah ruang kuliah tersebut dengan istilah 

sekolah masjid. 

4. Sebagai tempat mempersatukan umat 

5. Sebagai tempat pembinaan sosial kemasyarakatan”.
9
 

Lebih lanjut dijelaskan fungsi masjid antara lain: 

Paling tidak ada tiga fungsi masjid: yaitu yang pertama, sebagai 

tempat ibadah mahdah dan ibadah sosial. Kedua, memanfaatkan 

masjid sebagai pusat muamalah/pengembangan masyarakat. Ketiga, 

memfungsikan masjid sebagai pusat pembinaan umat di mana masjid 

bukan hanya sebagai tempat ibadah belaka tetapi juga tempat 

menyatukan umat islam, pelaksanaan pendidikan dan pemberdayaan 

umat islam.
10

 

Dari konteks di atas, bahwa fungsi masjid sebagai tempat khas pelaksanaan 

ibadah yang khusus dan tempat mengembangkan masyarakat melalui pendidikan, 

pemberdayaan umat demi kamajuan dan pengembangan agama islam. Artinya setelah 
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10
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berfungsi sebagai tempat ibadah khusus, juga memiliki fungsi edukatif dan fungsi 

sosial. 

Sebagai tempat ibadah umat Islam, bangunan masjid haruslah memungkinkan 

seorang melaksanakan ibadah (mahdhoh) dengan tenang. Sarana yang menunjang 

kearah itu haruslah diwujudkan sedemikian rupa. Memang pada awalnya sebuah 

masjid hanyalah suatu tempat yang dinyatakan sebagai tempat ibadah. Dengan itu 

maka berfungsilah masjid dengan segala konsekuensinya. 

Upaya memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Organisasi Takmir masjid 

dapat dibuat untuk usaha-usaha tersebut di atas. Struktur organisasinya paling tidak 

terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Bagian-bagian yang diperlukan. 

Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Idaroh atau kegiatan administrasi, 

Imaroh atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembinaan jamaah serta 

Ri’ayah, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan pisik (sarana dan 

prasarana). 

 Pengurus Takmir Masjid sebagai penanggung jawab kegiatan masjid harus 

berusaha mengarahkan jamaahnya mencapai kebersihan iman (tauhid), yakni 

kemantapan akidah jamaah di dalam meyakini Allah sebagai Tuhannya, Islam 

sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Nabinya. 

 



 

Tabel 1 
Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Takmir 

MASJID AL-Hidayah Adijaya 
 

 

JABATAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Penasehat Memberikan nasehat, saran, petunjuk untuk kemajuan 

dan perkembangan kegiatan masjid, baik diminta 

ataupun tidak. 

Ketua Memimpin dan mengkoordinir pengurus untuk 

menyusun dan melaksanakan program kerja ta’mir 

dalam mengelola masjid untuk kegiatan ibadah, 

kemakmuran masjid, kemasyarakatan jamaah termasuk 

administrasinya. 

Wakil Ketua Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya, 

sehingga semua pelaksanaan program dapat berjalan 

dengan lancar. 

Sekertaris Mengelola administrasi surat-menyurat keta’miran 

masjid, jurnal kegiatan masjid, administrasi khotib 

(jadwal,jurnal,dan biodata), susunan kalender kegiatan 

masjid, catatan iventaris barang, alat kantor dll. 

Bendahara Menyusun administrasi keuangan, catatan donatur/infak 

jum;at, bantuan ZIS-APBN-APBD dll. 

Bidang Humas Mensosialisasi program kegiatan masjid, menyiarkan 

berita, kegiatan serta informasi yang dianggapperlu 

berkaitan jamaah masjid. Menjalin komunikasi dan 

koordinasi dengan BKM,MUI,PEMKAB dll. 

Bidang Kegiatan Menyusun program dan menyelenggarakan kegiatan 

ibadah farddlu, sunah dan sosial lainya termasuk sholat 

jum’at, tarawih, zakat, infak, shodaqoh, PHBI, 

 



 

pembinaan jamaah dll. Menyelenggarakan diklat 

peningkatan SDM ta’mir masjid, pembinaan 

remaja/pemuda masjid, manajemen majelis ta’lim 

wanita. 

Menyusun anggaran dana (proposal) untuk keprluan 

kegiatan dalam masjid yang diserahkan ke sekertaris 

untuk dilanjutkan ke ketua dan bendahara. 

Bidang Pemeliharaan & 

Pembangunan 

Menata desain seluruh ruangan masjid. Pemeliharaan 

peralatan dan fasilitas masjid serta pemeliharaan 

halaman dan lingkungan. Penentuan arah kiblat bersama 

seluruh pengurus ta’mir masjid. Membuat daftar nama 

dan jumlah iventaris (perlatan & fasilitas) yang dimiliki 

oleh masjid setiap bulannya untuk dilaporkan. 

Menyusun anggaran dana (proposal) untuk keperluan 

pemeliharaan dan pembangunan dalam masjid yang 

diserahkan ke sekertaris untuk dilanjutkan ke ketua dan 

bendahara. 

Bidang Kewanitaan Menyelenggarakan kegiatan jamaah wanita dalam 

peningkatan iman takwa antara lain dengan pengajian, 

bacaan al-quran dll. Membukukan uang infak masjid 

yang dikelola jamaah masjid. 

Bidang Keamanan Menyelenggarakan pengamanan masjid baik secara fisik 

maupun spiritual dari golongan yang terlarang di 

indonesia. 
 

 

 

 



 

Selanjutnya sebagai lembaga pendidikan islam kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan di dalamnya Sidi Gazalba mengungkapkan “pelaksanaan pendidikan 

islam khususnya nonformal di masjid dapat digunakan dan mengadakan kegiatan 

seperti membuka taman bacaan , tempat organisasi-organisasi islam, tempat untuk 

berdiskusi tentang kajian agama, tempat untuk mengadakan kursus-kursus baik 

kesenian maupun pengetahuan agama biasanya dalam bentuk pengajian-pengajian”.
11

 

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas, dapat dikembangkan oleh masing-masing 

pengelola masjid, sehingga syiar islam dapat diwujudkan dalam kehidupan 

masyarakat melalui masjid. Untuk itu, seyogyanya pengelola masjid adalah orang 

yang memiliki pendidikan, pengalaman serta kredibilitas agar dapat memfungsikan 

masjid sebagaimana mestinya. Karena dengan pengelola dan tenaga pendidik yang 

memadai diharapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran bagi masyarakat diupayakan 

secara optimal. Sehingga tujuan pendidikan islam dapat terwujud yaitu pembentukan 

kepribadian muslim khususnya generasi penerus termasuk remaja. 

Kondisi saat ini semakin cenderung bahwa remaja banyak yang pergi ke 

masjid sebagaimana di kemukakan oleh  Mukhsin MK bahwa “Dewasa ini, mereka 

yang meramaikan masjid bukan saja jama’ah yang tua-tua, tetapi juga remaja dan 

generasi muda.
12
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Kebiasaan remaja untuk pergi ke masjid harus digalakkan dan disitulah para 

tokoh agama islam harus memikirkan jalan untuk menjadikan masjid sebagai tempat 

memberikan pendidikan islam kepada para remaja dan lebih mendorong para remaja 

agar senantiasa terbiasa untuk memakmurkan masjid, karena orang-orang yang 

beriman kepada allah SWT, sebagaimana dalam firmannya: 

                           

                         

Artinya: “sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid allah adalah orang yang 

beriman   kepada allah dan hari akhir...”(Q.S At Taubah:18).
13

 

 

Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid Allah tersebut jelas mereka 

adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang selayaknya mereka juga 

mendapatkan penerangan syari’at islam serta pendidikan islam supaya keimanan 

mereka lebih mantap supaya membentuk pribadi muslim termasuk diri remaja. 

Ramayulis menyatakan bahwa “pendidikan islam adalah suatu proses educatif 

yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian”. 
14

 

Adapun upaya menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi para 

remaja adalah mengelola masjid sebagai tempat pengajian-pengajian yang dapat 

diikuti oleh para remaja. 

Pendidikan islam pada para remaja sangat penting guna memupuk iman dan 

amal serta membentuk karakter yang mulia. Zainal Abidin Ahmad menyatakan 
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bahwa “pendeknya dengan memberikan pendidikan agama islam pada anak-anak dan 

pemuda pemudi berarti menanamkan keimanan yang kuat dan membentuk karakter 

yang baik”.
15

 

Artinya pendidikan islam ditujukan untuk pembentukan individu muslim yang 

lurus dan sempurna dari berbagai aspek yang beraneka ragam baik aspek kesehatan, 

pemikiran (intelektual), akidah, ruhiah, kemauan dan kreatifitas remaja khususnya 

dalam menghadapi globalisasi dunia yang menuntut masyarakat yang tangguh, kreatif 

dan unggul. 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan mutlak yang harus 

dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan itu bisa ditempuh melalui lembaga formal, 

informal dan non formal yang penulis maksud adalah pendidikan yang 

diselenggarakan di dalam lingkungan masyarakat dan tempat berlangsungnya di 

dalam lingkungan masjid. 

Pendidikan islam bagi para remaja adalah dilaksanakan dengan cara menarik 

perhatian sehingga remaja dapat aktif di dalamnya. Zakiah Daradjat menyatakan 

bahwa “ Aktivitas ibadah di sekolah atau di masjid akan menarik bagi anak apabila ia 

ikut di dalamnya”.
16

 

Adapun materi yang disajikan dalam pengajian remaja tersebut adalah sebaga 

berikut: 

1. Al-qur’an, Hadits. 

                                                           
15

 Zainal Abidin Ahmad, Memperkembang Dan Mempertahankan Pendidikan Islam Di 

Indonesia ( Jakarta: Bulan Bintang, 1987), Hlm. 32 
16

 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama ( Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Hlm. 64 



 

2. Akidah, Akhlak 

3. Keorganisasian 

4. Diskusi tentang masalah kemasyarakatan.
17

 

Berdasarkan konteks di atas, maka usaha-usaha mentransfer nilai-nilai ajaran 

islam bagi remaja dapat dilaksanakan di masjid sebagai institusi pendidikan non 

formal dengan materi pembelajaran meliputi al-qur’an, Hadits, aqidah, syariah, 

akhlak serta masalah-masalah sosial kemasyarakatan. 

Selanjutnya metode yang digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran 

pendidikan islam di masjid sebagai berikut: 

1. Ceramah/tanya jawab 

2. Diskusi 

3. Mengenal lingkungan 

4. Penugasan perorangan/kelompok 

5. Praktek organisasi.
18

 

Dari pengelolaan upaya meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat 

pendidikan islam bagi remaja diharapkan supaya remaja islam memperoleh didikan 

islam dan dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan 

ibadah serta perilaku. 
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Berkaitan dengan persoalan di atas, maka penulisan berusaha meneliti upaya 

meningkatkan fungsi masjid Al-Hidayah sebagai tempat pendidikan islam bagi 

remaja di Desa Adijaya Lampung Tengah. 

Yuono menjelaskan bahwa: 

Di masjid  Al-Hidayah Adijaya Lampung Tengah selalu mengupayakan pelaksanaan 

syiar islam salah satunya melalui pengajian bagi remaja agar remaja memiliki bekal 

pendidikan agama dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupannya. 

Adapun peserta pengajian remaja di masjid Al-Hidayah sebanyak 124 orang, 

sedangkan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran 

pendidikan islam antara lain:whiteboard, perpustakaan, meja belajar, dan maket 

ka’bah.
19

 

 Selanjutnya materi pengajian remaja di masjid Al-Hidayah Adijaya Lampung 

Tengah meliputi: 

1. Al-qur’an, Fiqh Ibadah. 

2. Hadits, Aqidah, Akhlak 

3. Keorganisasian dan kemasyarakatan.
20

 

Hasil observasi yang penulis lakukan dapat diungkapkan bahwa “kegiatan 

pengajian dilaksanakan setiap malam rabu dan sabtu pukul 18.30 sampai dengan 

pukul 20.00. kegiatan pembelajaran dilaksanakan malam hari lebih efektif dengan 
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mempertimbangkan aktivitas remaja yang rata-rata sebagai pelajar sekolah. Kegiatan 

yang dilaksanakan antara lain diskusi mengkaji agama, ceramah, latihan rabana.
21

 

Berdasarkan keterangan dan hasil observasi di atas, bahwa masjid Al-Hidayah 

Adijaya Lampung Tengah telah dijadikan tempat pendidikan islam dan 

pengembangan bagi remaja untuk membekali diri dengan nilai-nilai ajaran islam yang 

dapat dijadikan bekal dan pedoman mnjalani kehidupannya. Jumlah peserta pngajian 

remaja di masjid Al-Hidayah sebanyak 124 orang dengan materi pembelajaran Al-

Qur’an, fiqh, ibadah, Hadits, Aqidah, Akhlak, keorganisasian dan kemasyarakatan. 

Adapun Nama-Nama Remaja Masjid (Risma) Al-Hidayah Lampung Tengah 

Tabel 2 

Daftar Responden Remaja Al-Hidayah Lampung Tengah Yang 

Mengikuti Kegiatan Pendidikan Islam Di Masjid Al-Hidayah 

No Nama Umur Jenis Kelamin Pendidikan 

1 Sigit irawan 17 Laki-laki SMA 

2 Adi riyo 16 Laki-laki SMA 

3 Basid roni 15 Laki-laki SMA 

4 Hendro pratama 13 Laki-laki SMP 

5 Supriyanto 12 Laki-laki SMP 

6 Akbar firdaus 14 Laki-laki SMP 

7 Rahmat 16 Laki-laki SMA 

8 Tegar 18 Laki-laki SMA 
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9 Hendri pratama 15 Laki-laki SMA 

10 Hendra 14 Laki-laki SMA 

11 Supratmono 13 Laki-laki SMP 

12 Eko 16 Laki-laki SMA 

13 Topik 15 Laki-laki SMA 

14 Kaesang 13 Laki-laki SMP 

15 Rio 14 Laki-laki SMP 

16 Sulaiman 15 Laki-laki SMA 

17 Samsul 16 Laki-laki SMA 

18 Agus 13 Laki-laki SMP 

19 Edi 14 Laki-laki SMP 

20 Sidik 18 Laki-laki SMA 

21 Zaki 18 Laki-laki SMA 

22 Hardi 16 Laki-laki SMA 

23 Triwahyuni 15 Perempuan SMA 

24 Sri waningsih 17 Perempuan SMA 

25 Fila indah 18 Perempuan SMA 

26 Naura 16 Perempuan SMA 

27 Marwati 15 Perempuan SMA 

28 Supiyati 14 Perempuan SMP 

29 Eka 17 Perempuan SMA 



 

30 Dwi asrini 18 Perempuan SMA 

31 Dwi okta 13 Perempuan SMP 

32 Suherna 16 Perempuan SMA 

33 Listiani 17 Perempuan SMA 

34 Afifah 18 Perempuan SMA 

35 Fatma 18 Perempuan SMA 

36 Melani 16 Perempuan SMA 

37 Novice 18 Perempuan SMA 

38 Intan 17 Perempuan SMA 

39 Dina 14 Perempuan SMP 

40 Ayu 14 Perempuan SMP 

41 Nining 16 Perempuan SMA 

42 Dini 16 Perempuan SMA 

43 Tuti 17 Perempuan SMA 

44 Nurasiyah 15 Perempuan SMA 

45 Indah 15 Perempuan SMA 

46 Khusnul 15 Perempuan SMA 

47 Tika 13 Perempuan SMP 

48 Indri 13 Perempuan SMP 

49 Anti 18 Perempuan SMA 

50 Fida 18 Perempuan SMA 



 

Adapun Ustadz Yang Membina Pengajian Tersebut Sebagai Berikut: 

Tabel 3 

Daftar Pembina Pengajian Remaja Di Masjid Al-Hidayah 

Adijaya Lampung Tengah 

NAMA PENDIDIKAN JABATAN 

H. Yuono, S.Pd.I S.Pd.I Pengurus Masjid 

Dedi Iskandar A,Md Wakil ketua 

Zaenal Abidin, S.Pd.I S.Pd.I Sekertaris 

H. Sukardo Ponpes Bendahara 

Sumber: dokumentasi Masjid Al-Hidayah Di Adijaya Lampung Tengah 2016 

 Sedangkan penulisan melakukan observasi terhadap keadaan remaja di sekitar 

masjid dalam mengikuti pengajian remaja masjid adalah sebagais berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4 

Keadaan Remaja Mengikuti Kegiatan Pengajian Di Masjid Al-Hidayah 

Desa Adijaya Lampung Tengah 

 

 

no 

Masjid 

 

Al-Hidayah 

                                        Remaja jumlah 

                                         Kriteria 

Sangat 

aktif 

Aktif Cukup kurang Kurang 

sekali 

1  10 16 24 33 41 124 

Sumber: Hasil Observasi Terhadap Keadaan: Remaja Dalam Mengikuti Pengajian Di Masjid Al-

Hidayah Adijaya Lampung Tengah. 

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa 27% dan 33% remaja 

kurang aktif dalam mengikuti pendidikan islam dalam kegiatan pengajian yang 

dilaksanakan di masjid tersebut, padahal hal ini sangat penting untuk meningkatkan 

pemahaman tentang ajaran islam. 

Dari fakta tersebut, maka dapat dilihat bahwa proses usaha meningkatkan 

fungsi masjid yaitu sebagai tempat pelaksanaan pendidikan islam bagi para remaja 

dilingkungan masyarakat telah dilaksanakan oleh pengelola masjid namun hasil yang 

dicapai dirasa belum opimal, hal ini diindikasi dari setengah remaja yang ada 

dilingkungan masjid Al-Hidayah kurang aktif dalam mengikuti pendidikan islam 

yang ada di masjid. 

Fenomena di atas bertentangan dengan fungsi masjid yang telah dicontohkan 

oleh Nabi, secara maksimal masjid difungsikan sebagai wadah pendidikan islam 



 

dalam mentransformasikan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran islam serta 

meletakkam dan memupuk dasar-dasar ajaran islam khususnya bagi remaja sebagai 

generasi penerus. 

Dengan demikian maka penulisan perlu meneliti lebih lanjut guna 

memperoleh gambaran yang lebih mendetail mengenai kondisi objektif dalam upaya 

memfungsikan masjid sebagai wadah pelaksanaan pendidikan islam terhadap remaja 

di masjid Al-Hidayah Adijaya Lampung Tengah. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penerapan peneliti pada latar belakang masalah yang mengkaji 

upaya meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di 

desa adijaya lampung tengah, dari hasil observasi dan wawancara, sehingga dapat 

ditelusuri beberapa masalah sebagai berikut: 

a. Masjid telah menjalankan perannya dalam meningkatkan pendidikan islam 

bagi remaja di desa adijaya lampung tengah, namun masih banyak remaja yang 

melakukan perbuatan yang mencerminkan akhlak yang buruk, hal ini karena di 

pengaruhi oleh berbagai macam faktor penyebab. 

b. Masih banyak remaja masjid al-hidayah desa adijaya lampung tengah yang 

melakukan perbuatan mencerminkan akhlak yang buruk seperti berkelahi, 

memfitnah, telat datang ke masjid, pacaran dan lain-lain 

 

 



 

E. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi dilokasi penelitian, 

sebagaimana dijelaskan oleh S. Margono bahwa masalah adalah kesenjangan antara 

sesuatu yang seharusnya ada dengan kenyataan yang ada (das sollen)”.
22

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan masalah suatu kesenjangan yang terjadi antara sesuatu harapan dan kenyataan 

yang tidak sesuai sehingga perlu adanya suatu pemecahan. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “bagaimana upaya meningkatkan fungsi masjid sebagai 

tempat Pendidikan Islam bagi remaja di Desa Adijaya Lampung Tengah? 

 

F. Tujuan  Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui upaya meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan 

islam bagi remaja di desa Adijaya Lampung Tengah. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritas, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan wawasan 

kajian keislaman bagi para pengurus masjid dan masyarakat pada umumnya 

sebagai salah satu informasi tentang memfungsikan masjid sebagai tempat 

pendidikan islam 
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b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang berarti 

bagi para pengelola masjid dan anggota pegajian selama dan dalam proses 

pendidikan islam di masjid. 

 

G. Metode Penelitian Yang Digunakan 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research. 

Dimana peneliti ini dilakukan langsung yaitu di Masjid Al-Hidayah Adijaya 

Lampung Tengah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti 

mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara 

ekstensif yang kemudian dibuatkan kode dan dianalisis dalam berbagai cara 

2. Ruang lingkup penelitian  

Penelitian ini hanya difokuskan pada permasalahan yang akan diteliti, dengan: 

a. Obyek penelitian. 

Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah masjid dengan desa Adijaya 

Lampung Tengah. 

b. Subyek penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah remaja Adijaya Lampung Tengah. 

 

 

 



 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, 

populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam 

yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
23

 

Peneliti akan melakukan penelitian di Masjid Al-Hidayah, maka 

Masjid Al-Hidayah ini merupakan populasi. Masjid Al-Hidayah 

mempunyai sejumlah orang/subyek dan obyek yang lain. Hal ini berarti 

populasi dalam arti jumlah/kuantitas. Tetapi Masjid Al-Hidayah juga 

mempunyai karakteristik orang-orangnya, misalnya motivasi belajar, 

disiplin belajarnya, kepemimpinannya, iklim organisasinya dan lain-lain, 

dan juga mempunyai karakteristik obyek yang lain, misalnya kebijakan, 

prosedur belajar, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan dan lain-lain. 

Yang terakhir berarti populasi dalam arti karakteristik 

Didalam ppulasi ini terdapat 124 remaja yang berdomisili di Adijaya 

ini, sedangkan yang terlihat dimasjid Al-Hidayah hanya 50. Sisanya 
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mereka tidak pernah terlihat di Masjid. Dari 50 Remaja yang terlihat di 

masjid Al-Hidayah terdapat 4 kategori yaitu: 

1. SA (Sangat Aktif) 

2. A (Aktif) 

3. KA (Kurang Aktif) 

4. TP (Tidak Pernah) 

 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
24

 Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif (mewakili), dalam hal ini peneliti menggunakan 

“sampling purposive”.  

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Peneliti akan melakukan penelitian tentang 

kualitas remaja di Masjid Al-Hidayah, maka sampel sumber datanya 

adalah orang yang ahli dalam bidang agama, atau penelitian tentang 

kondisi keagamaan disuatu daerah tersebut, maka sampel sumber datanya 

adalah untuk penelitian kualitatif.  Maka dengan ini peneliti telah 

melakukan obsvasi/penelitian dimasjid Al-Hidayah tersebut dengan 

jumlah populasi 124 remaja, yang aktif hanya 50 remaja. Jadi,50  remaja 

ini yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan digunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Metode interview 

Metode interview adalah proses pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan. 

Wawancara adalah “metode penelitian yang datanya dikumpulkan melalui 

wawancara dengan responden”.
25

 Maksudnya: interview telah didefinisikan 

sebagai suatu percakapan dengan suatu maksud tertentu. salah satu metode 

pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden”. 

 Selanjutnya jenis interview yang dipakai dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin yaitu dalam proses wawancara peneliti bertanya kepada 

responden dengan berpedoman pada kerangka yang telah disusun sebelumnya 

kemudian responden menjawab secara bebas. 

 Interview ini ditujukan kepada pengurus masjid, ustadz/guru pendidikan islam 

bagi remaja untuk menayangkan tentang proses remaja islam, proses pengelolaan 

fungsi masjid, dan minat serta perhatian remaja dalam mengikuti pendidikan islam 

di masjid, upaya meningkatkakn fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam. 

Metode ini penulis jadikan metode pokok dalam penelitian ini. 
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b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan sistematik fenomena 

yang diselidiki.
26

 

Adapun jenis observasi yang penulis gunakan yaitu observasi partisipan. Observasi 

partisipan adalah jika orang yang mengadakan observasi tidak turut ambil bagian 

dalam perikehidupan orang yang diobservasi.
27

 

Pengamatan langsungdi lapangan ini penulis lakukan dengan mengikuti atau 

berpartisipasi sebagai jamaah dalam pengajian remaja di masjid Al-Hidayah Adijaya 

Lampung Tengah untuk memperoleh data yang obyektif dan akurat sebagai bukti atau 

fakta penelitian yang cukup kuat. Adapun hal-hal yang diobservasi adalah proses 

belajar mengajar pendidikan islam, kondisi sarana dan prasarana, minat dan keaktifan 

remaja dalam mengikuti program pendidikan yang ditetapkan. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang berupa dokumentasi 

berdasarkan catatan atau sebagainya. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi 

adalah “ mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

leger nilai, agenda”. 

Maksudnya: dokumentasi adalah penyediaan dokumen-dokumen atau penambahan 

rujukan atau catatan resmi. 
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Dengan demikian jelaslah bahwa dokumentasi adalah pengumpulan surat-surat 

resmi yang mendukung fakta penelitian ataupun data-data tercatat atau tercetak 

lainnya. Menurut Koentjaraningrat bahwa “ Dokumentasi adalah kumpulan data 

verbal yang berbentuk tulisan.
28

 

Adapun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini daftar remaja, 

kurikulum pendidikan Islam untuk remaja, dan jadwal kegiatan pendidikan Islam di 

masjid Al-Hidayah Desa Adijaya Lampung Tengah. 

 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terhimpun sesuai dengan kebutuhan dengan menggunakan metode 

interview, observasi dan dokumentasi maka selanjutnya data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan analisis kualitatif. 

Analisis kualitatif adalah “ analisa yang dilakukan terhadap penelitian kualitatif”.
29

 

Analisa kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dengan merinci kalimat-

kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan yang ada. 

Dalam proses penarikan kesimpulan, digunakan analisis cara berfikir indukatif, 

untuk mendapatkan generalisasi. Berfikir induktif adalah cara berfikir yang berangkat 

dari fakta-fakta yang konkrit dan khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat 
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umum. Seperti dikemukakan Sutrisno Hadi bahwa dalam berfikir induktif orang 

berlandasan pada pengetahuan-pengetahuan yang khusus, fakta-fakta yang unik, dan 

merangkaikan fakta-fakta khusus tersebut menjadi suatu pemecahan yang bersifat 

umum, konklusi yang dapat ditarik dari cara berfikir ini menempuh jalan induktif.
30

 

Dari pengertian diatas, maka berfikir induktif adalah cara berfikir yang berangkat 

dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus, kemudian ditarik 

generalisasi yang bersifat umum. Dengan kata lain bahwa cara berfikir induktif 

adalah suatu proses analisis yang bertitik tolak dari hal atau peristiwa yang bersifat 

khusu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Langkah berfikir induktif 

ini dilakukan untuk mengungkap upaya meningkatkan fungsi masjid Al-Hidayah 

sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di desa Adijaya Lampung Tengah. 
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BAB II 

PENDEKATAN TEORITAS 

 

A. Masjid 

1. Pengertian masjid 

Masjid merupakan suatu tempat atau bangunan yang secara khusus di 

gunakan sebagai tempat ibadah bagi umat islam. Sejak awal islam telah memiliki 

rumah ibadah yang dinamakan masjid tersebut sehingga dimana-mana bangunan 

masjid tersebut selalu didirikan untuk menyediakan  tempat beribadah, tetapi 

selain itu masjid juga memiliki kegunaan lainnya seperti sebagai tempat 

pendidikan, musyawarah sosial, tempat mengelola berbagai kegiatan dakwah dan 

sebagainya. 

Masjid adalah tempat shalat.
31

 Selanjutnya secara etimologi masjid berarti 

tempat sujud di ambil dari kata sajadah artinya bersujud”.
32

  Masjid berasal dari 

kata sajadah yang artinya tempat sujud, secara teknis sujud (sujudan) adalah 

melatakkan kening ke tanah, secara maknawi, jika kepada allah sujud menagndung 

arti hormat kepada sesuatu yang di pandang besar atau agung. 

Secara luas masjid memiliki pengertian sebagai tempat khusus yang 

digunakan bagi tempat shalat baik berjamaah maupun sendiri, dengan demikian 
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juga perkataan mushallah berarti tempat shalat (langgar, surau, tajug, dan lain-

lain)”.
33

 

Dari uraian di atas, bahwa masjid merupakan suatu bangunan yang khusus 

sebagai tempat ibadah khusus seperti shalat, membaca al-qur’an atau ibadah 

umum yaitu penyelenggaraan pendidikan, pengelola zakat, infaq shadaqah 

musyawarah, pengajian dan sebagainya yang dapat di jadikan tempat kegiatan 

lainnya yang memberikan kontribusi penyebaran dakwah umat islam. 

2. Sejarah Timbulnya Masjid 

Masjid yang pertama didirikan dalam islam ialah masjid quba (di luar 

madinah), sewaktu rasullah memasuki kota madinah dimana didirikan pula kuliah-

kuliah agama guna mendorong kaum muhajirin dan Anshar melakukan kegiatan-

kegiatan dan aktivitas.
34

 

Selanjutnya pada hari jum’at tanggal 12 Rabiul awal tahun 1 Hijriyah, 

bertepatan dengan 24 september tahun 622 M. Rasullullah Saw, Abu bakar, Ali 

bin  Abi Thalib memasuki kota yatsrib dengan mendapat sambutan yang hangat 

penuh kerinduan dan rasa hormat dari pendukungnya. Pada hari ini juga Nabi Saw 

mengadakan sembahyang jumat yang pertama kali dalam sejarah islam dan 

beliaupun berkhutbah di hadapan kaum muslimin muhajirin dan anshar. Sejak itu 
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yatsrib berubah namanya menjadi madinatun Nabiyi artinya kota Nabi selanjutnya 

disebut madinah.
35

 

Melihat dari konteks di atas, masjid pertama kali didirikan oleh Nabi 

Muhammad Saw sendiri, tatkala beliau hijrah bersama rombongan dari mekkah ke 

madinah yang didalamnya itu dilaksanakan berbagai kegiatan ibadah, 

melaksanakan shalat jumat, serta diadakan khutbah sebagai sarana dakwah untuk 

mendidik kaum muslimin. Pada saat bersamaan juga Nabi mendirikan masjid 

dengan tujuan untuk menyatukan dan mendorong kemajuan umat islam dalam 

mempelajari ilmu-ilmu agama maupun umum. Hal ini diindikasikan pada saat 

Nabi Saw memberikan kuliah kepada kaum Muhajirin dan Anshar, serta 

memberikan doktrin atas semangat jihad untuk memperjuangkan dan 

menyebarluaskan ajaran-ajaran islam di masyarakat. 

3. Fungsi Masjid  

Pada awal-awal penyebaran islam, masjid merupakan pusat berbagai aktifitas. 

Masjid dijadikan sebagai tempat menyatukan umat islam, mengkaji dan 

memperdalam ilmu pengetahuan, sebagai wadah silaturahmi dan kegiatan-kegiatan 

lainnya. Artinya selain tempat ibadah khusus, fungsi masjid juga sebagai lembaga 

pendidikan dalam mengembangkan khazanah islam, dan pembentukan kepribadian 

umat islam. 
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Didirikannya masjid harus didasari oleh landasan dan tujuan, yaitu masjid 

dibangun atas dasar ketakwaan dimana ada aktifitas umat islam antara lain 

melakukan ritual ibadah sebagai makrifat kepada Allah Swt sebagai kewajiban 

umat islam. 

Pada saat ini bukan hal yang baru jika masjid sebagai lembaga pendidikan 

islam dalam kehidupan umat islam. Masjid sebagai pusat pembinaan  umat islam 

mengandung pengertian bahwa pembinaan harus di lakukan secara berkelanjutan 

dan meliputi bidang mental dan spritual. Seperti pembinaan yang di berikan bagi 

remaja 

Sebagai generasi islam menjadi penerus perjuangan penyebaran dan 

pengembangan syiar islam. Menurut Sidi Gazalba “Mesjid juga merupakan tempat 

yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui Azan, Qomat, Tasbih, 

Tahmid, Tahlil Istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di Mesjid 

sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah”.
36

 

Masjid harus menjalankan fungsinya sebagai tempat pendidikan. Dasar-dasar 

fungsi masjid telah di letakkan oleh Rasullulah Saw pada masjid pertama, masjid 

Quba, dan masjid nabi si Madinah, masjid digunakan sebagai pusat pembinaan 

jama’ah 

Jadi masjid dimasa Rasullulah Saw telah dijadikan sebagai pusat pembinaan 

yang di maksudkan adalah mendidik jama’ah supaya memiliki keimanan yang 

                                                           
36

 Sidi Gazalba, Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 

1989), hlm. 350. 



 

mantap, ketaqwaan yang tidak putus serta jiwa dan kepribadian yang baik yang 

selaras dengan ajaran agama islam, yang intinya tertera dalam pendidikan islam. 

Lebih lanjut Bimas Islam dan urusan haji menyatakan bahwa rumah ibadah 

berfungsi sebagai pusat ibadah, pembinaan umat dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat islam 

Adapun pembinaan dan pendidikan umat islam melalui masjid tersebut adalah 

suatu proses pembinaan dan pendidikan non formal bagi jama’ah yang aktif datang 

ke masjid tersebut baik dengan tujuan melaksanakan ibadah shalat maupun ibadah 

lainnya dimana masjid itulah diselenggarakan berbagai bentuk pembinaan baik 

melalui ceramah agama pembahasan masalah kemasyarakatan, bimbingan ibadah, 

shalat jama’ah serta berbagai kegiatan lainnya yang mengarah pada pemupukan 

jiwa agama dan ketaqwaan. 

Masjid di dalam islam melambangkan faktor pendidikan yang penting, karena 

ia adalah beribadah kepada tuhan Allah Swt dan juga tempat memberikan 

pendidikan. Pendidikan yang di jalankan tersebut yang bertumpu kepada masjid 

adalah di kelola dan di laksanakan oleh para pemakmur masjid, baik dalam rangka 

melatih dan mendorong jama’ah di sekitar masjid agar lebih aktif dan gemar ke 

masjid, dan memberikan penerangan tentang kemulian dan keutamaan mendalami 

ajaran agama islam bagi kaum muslimin.
37
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Fungsi masjid sebagai lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu 

fungsi masjid secara umum, dimana fungsi masjid secara umum adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebagai tempat ibadah 

b) Sebagai tempat musyawarah 

c) Sebagai tempat pendidikan islam 

d) Sebagai tempat mempersatukan umat 

e) Sebagai tempat pembinaan sosial kemasyarakatan.
38

 

Adapun penjelasan dan fungsi masjid sebagai berikut: 

a). Sebagai tempat ibadah 

 Sebagai tempat ibadah maka masjid di gunakan sebagai tempat untuk 

menjalankan ibadah sehari-hari yaitu shalat lima waktu secara berjama’ah dangan 

utama dilaksanakan di masjid. Demikian pula dengan ibadah-ibadah lain nya juga 

sangat utama di laksanakan di masjid seperti membaca al-qur’an, berzikir dan 

sebagainya. Masjid sebagai komponen fasilitas sosial merupakan salah satu fasilitas 

yang merupakan bangunan tempat berkumpul bagi sebagian umat islam untuk 

melakukan ibadah sebagai kebutuhan spritual yang diperlukan oleh umat masusia.
39

 

b.) sebagai tempat musyawarah 

 Untuk membicarakan tentang perkembangan dan dakwah islam maka masjid 

dapat di gunakan untuk berkumpul oleh umat islam guna memusyawarahkan tentag 
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berbagai hal yang dihadapi oleh masyarakat islam dengan di pelopori oleh para 

ulama, tokoh masyarakat dan tokoh adat sehingga di sinilah dapat di peroleh jalan 

pemecah secara dingin yang di berkahi oleh Allah.
40

 

 Secara tabi’at manusia merupakan makhluk sosial, yang menjalani kehidupan 

sehari-harinya dengan berinteraksi dengan pihak lain. Dalam berbeinteraksi, manusia 

memerlukan media penerangan dan informasi. karena itu, masjid harus dapat 

memberikan informasi dan penerangan menyangkut perkembangan dan kemajuan 

yang sedang terjadi dimasyarakat masjid. Perkembangan dan kemajuan dibidang 

informasi banyak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan generasi 

muslim, atau jama’ah masjid, terutama sekali menyangkut masalah nilai-nilai 

moralitas yang jika tidak disikapi dengan baik dan cermat dapat menjerumuskan 

umat.  

 Masjid harus dapat memeberikan penerangan kepada jama’ah melalui 

penerbitan, baik dengan cara mempublikasikan bulletin, lembaran-lembaran berita, 

maupun dengan cara membuat semacam tulisan atau majalah dinding yang memuat 

masalah-masalah terkait dalam perspektif ajaran islam 

 

c) sebagai tempat pendidikan islam 

 Kegiatan pendidikan islam dapat di selenggarakan di masjid baik dengan 

ceramah agama pada berbagai peringatan hari besar islam maupun kegiatan-kegiatan 

lainnya yang mendidik masyarakat islam pada umumnya, dan lebih khusus lagi 
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melalui TPA untuk mendidik anak-anak risma untuk mendidik para remaja serta 

majelis ta’lim untuk mendidik kaum dewasa. 

 Dimanapun masjid didirikan, fungsi masjid dan peranan yang diembannya 

sama saja, baik masjid yang terdapat dikota-kota besar maupun di desa-desa. Masjid 

adalah tempat untuk beribadah, khususnya untuk mendirikan shalat yang wajib 

ataupun yang sunah setidak-tidaknya lima kali sehari semalam, dari situ 

dikumandangkan seruan adzan. Segala kegiatan yang dilakukan di dalam masjid 

menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya, baik kegiata 

ibadah rutin maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan shalat jum’at, 

umpamanya, pengurus masjidlah yang mengatur khatib dan imamnya begitu juga 

dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengurus yang memahami arti cara berorganisasi 

senantiasa menyusun program atau rencana kegiatan, sebelum sampai pada tahap 

pelaksanaan. Program yang disusun mungkin saja hanya untuk memenuhi 

kepentingan jangka pendek, jang menengah, bahkan sampai ke jangka panjang. 

Adapun kegiatan atau program masjid menurut Cecep Castrawijaya adalah: 

1. belajar mengaji buat anak-anak  

2. mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah 

3. menyelenggarakan PHBI dan khataman Al-Qur’an (syukuran bagi anak-anak 

yang tamat membaca Al-Qur’an) 

4. mengurus penyelenggaraan jenazah sekaligus menyediakan segala peralatan 

dan keperluannya 

5. kegiatan pengajian, seperti pengajian anak-anak, remaja, dan orang tua baik 

laki-laki maupun wanita. 

6. Membuka perpustakaan masjid dengan menyediakan buku-buku pengetahuan 

agama dan umum. 

7. Kaderisasi atau kepengurusan.
41
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Adapun lembaga yang terdapat di dalam masjid yaitu: 

 

1. perpustakaan. 

2. Observatorium (sarana penelitian ilmiah non-formal) 

3. Baitul Hikmah 

4. Darul Hikmah 

5. Rumah sakit 

6. Majlis 

 

Kegiatan kegiatan tersebut, dilakukan di dalam masjid atau mushalla. Dengan 

adanya perencanaan seperti itu, kegiatan masjid lebih dapat berjalan dengan teratur 

dan terarah. Kebiasaan bekerja tanpa rencana adalah naif. Dengan kondisi masyarakat 

yang masih serba sederhana, rencana kerja masjid harus realistis jika rencana tersebut 

disesuaikan dengan kemampuan pelaksana dan keadaan lokal. Setiap rencana 

hendaknya dibuat berdasarkan musyawarah dan dibuat secara sempurna.
42

 

Kegiatan bidang pendidikan adalah berupa pelaksanaan program-program 

pendidikan yang dilaksanakan di masjid, baik melalui pengajian rutin, pemberian 

materi-materi keagamaan oleh seorang ulama/ustadz yang diadakan setiap hari atau 

beberapa kali dalam semingu. Program pendidikan merupakan  upaya agar jama’ah 

masjid dapat memahami ajaran islam secara menyeluruh dan sempurna, sehingga 

para jama’ah memilii wawasan keislaman dan pengetahuan yang luas serta 

konsekuen dalam mengamalkan atau memanfaatkan untuk kebaikan dan kebenaran 

d) sebagai tempat mempersatukan umat 

 Sebagai tempat mempersatukan umat maka dengan adanya perkumpulan di 

masjid sluruh masyarakat islam dapat menjalin persaudaraan dengan shalat 
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berjama’ah mereka berkumpul dan saling mengenal serta mengadukan berbagai 

keluhan kepada sesamanya sehingga akan timbul unsur saling tolong-menolong. 

e) Sebagai tempat pembinaan sosial kemasyarakatan 

 Untuk membina umat islam dari sisi sosial kemasyarakatan seperti halnya 

belajar berorganisasi dan pembinaan ekonomi dan sebagainya dapat dilakukan di 

masjid, misalnya dengan terbentuknya kepengurusan majelis ta’lim maka berbagai 

hal dapat di ketahui dari segi kepemimpinan, organisasi dan lain sebagainya. Dari 

segi pembinaan perekonomian maka dapat di kaji dari segi pinjam meminjam, tolong 

menolong, kekeluargaan sesama muslim dan zakat infaq, shadaqah dan sebagainya.
43

 

 Salah satu kegiatan masjid yang penting adalah pembinaan jamah. Melalui 

kegiatan ini, jamaah masjid diaktifkan dan ditingkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal 

ibadah mereka, sehingga mereka menjadi muslim dan muslimah yang semakin 

kaffah, pembinaan jamaah masjid atau ummat dapat berlangsung setahap demi 

setahap (step by step). Dimulai dengan pendataan  jumlah jamaa’ah, jenis kelamin, 

tingkat usia, pendidikan, kehidupan sosial ekonomi, dan sebaiknya untuk mengetahui 

kondisi dan situasi jama’ah. 

 

4.  Upaya Meningkatkan Fungsi Masjid 

Dalam rangka memfungsikan masjid sebagai tempat ibadah maupun tempat 

pendidikan tersebut maka yang di perlukan adalah upaya meningkatkan fungsi 

masjid tersebut, agar masjid yang ada dapat di jadikan tempat untuk mendidik para 
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remaja dan dapat membentuk generasi penerus perjuangan islam di masa 

mendatang. Upaya yang di maksudkan untuk mengelola dan melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran agama islam yang harus di bentuk badan atau pengurus 

serta terdapat tenaga khusus pembinanya yang di andalkan 

Bimas islam dan urusan haji menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan 

tersebut di perlukan idarah masjid (penataan kegiatan untuk pemakmuran masjid). 

Memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai ibadah secara aktif 

dan tempat pembinaan dan pendidikan jama’ah tersebut telah di perintahkan oleh 

Allah Swt dengan firman-Nya: 

                          

                              

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) kecuali kepada 

Allah, maka merekalah orang-orang yang di harapkan tergolong orang-

orang yang mendapat petunjuk (Q.S. At Taubah:18).
44

 

 

Ada tiga pembinaan dalam melakukan fungsi masjid tersebut yaitu: 

1) Pembinaan idarah (pengorganisasian) 

2) Pembinaan peribadatan dan pendidikan 

3) Pembinaan ri’ayah (pemeliharaan).
45

 

Adapun penjelasannya sebagai berikut: 
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1). Pembinaan idarah (pengorganisasian) 

 Pembinaan idarah disini adalah suatu usaha untuk menumbuhkan pengurus 

masjid yang mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dalam hal cmestiya. 

Pengelolaan masjid harus dilakukan dengan manajemen modern dan professional, 

jika masjid hanya dikelola secara tradisional maka masjid tidak akan mengalami 

kemajuan dan pada gilirannya akan tertinggal. Untuk itu perlu adanya manajemen 

masjid atau Idarah dengan meningkatkan kualitas dalam pengorganisasian 

kepengurusan masjid dan pengadministrasian yang rapi, transparan, mendorong 

partisipasi jamaah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang di dalam 

kepengurusan masjid.
46

 

 

2). Pembinaan Peribadatan Dan Pendidikan 

 Pembinaan peribadatan dan pendidikan sangat memerlukan penanganan dan 

usaha yang optimal dari pengurus agar jama’ah umumnya dapat melaksanakan 

ibadah di masjid tersebut dengan lebih khusyu’, tawadhu’ dan selalu terdorong 

untuk mengamalkan ajaran islam. Ibadah merupakan tugas untama bagi manusia, 

oleh karenya pembinanya peribadatan ini sangat di perlukan untuk mewujudkan 

aktifitas ibadah yang sangat di kalangan masyarakat islam itu sendiri. 

 Pembinaan pendidikan melalui masjid ini menjadi pengurus masjid, 

sedangkan sebagai tenaga pengajar dan pendidikan menjadi tugas ulalma/pemuka 

agama kepada para remaja untuk menanamkan mental sprituaal yang sehat, 
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dengan tugas-tugas mendidik dan mengajarkan agama islam baik dari segi 

keagamaan, ibadah/mu’amalah maupun akhlak. 

3). Pembinaan Ri’ayah (Pemeliharaan) 

Dengan adanya pembinaan bidang riayah, masjid akan tampak bersih, 

indah dan mulia sehingga dapat memberikan daya tarik rasa nyaman dan 

menyenangkan bagi siapa saja yang memandang, memasuki dan beribadah 

didalamnya.   Pemeliharaan masjid membutuhkan dana, tenaga, dan fikiran. 

Tidaklah mungkin masjid akan berdiri kokoh dan menyenangkan tanpa adanya 

upaya yang dilakukan secara ikhlas untuk memeliharanya, yaitu memelihara 

segala yang berkenaan dengan baik kondisi fisik, keindahan atau kebersihan serta 

kegunaannya yang mapan sebagai masjid Allah Swt.
47

 

Bangunan, sarana pendukung dan perlengkapan Masjid harus dirawat agar 

dapat digunakan sebaik-baiknya serta tahan lama. Seiring dengan bertambahnya 

usia bangunan maka kerusakan akan timbul bahkan bagian tertentu dapat 

mengalami disfungsi atau kerusakan, seperti misalnya pintu, jendela, atap, dinding 

atau yang lainnya. Disamping itu kebutuhan jama’ah akan Masjid yang lebih luas 

agar dapat menampung jama’ah shalat yang lebih banyak juga semakin dirasakan. 

Tidak ketinggalan pula sarana-sarana pendukungnya seperti Perpustakaan, Sarana 

pendidikan formal, TPA, sarana ekonomi ataupun poliklinik keberadaannya 

semakin terasa diperlukan.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain : 
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1. Renovasi dan pengembangan bangunan Masjid. 

2.  Kebersihan dan kesehatan. 

3. Pengaturan ruangan dan perlengkapan. 

4. Inventarisasi. 

 

B. Pendidikan Islam Bagi Remaja 

1. Pendidikan islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

 Pendidikan islam adalah usaha untuk membentuk manusia supaya dapat 

memahami ajaran islam yang mantap dan mampu mengahayati serta 

mengamalkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan hidup bagi setiap umat 

muslim baik ketika hidup didunia maupun ketika hidup diakhira kelak. 

 Menurut ramayulis, pendidikan islam adalah suatu proses educatif yang 

mengarah kepada terbentuknya akhlak atau kepribadian.
48

 Selanjutnya 

pendidikan islam adalah suatu bimbngan jasmani dan rohani menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran agama islam.
49

 

b. Dasar dan tujuan pendidikan islam 

Dasar dari pendidikan islam menurut Ahmad D. Marimba yang telah 

dikemukakannya bahwa pendidikan islam berdasarkan pada Al-Qur’an 

sunnah Rasullulah SAW. 
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 Berdasarkan konteks di atas, dasar dari pendidikan islam adalah Al-Qur’an 

hadits Nabi Muhammad SAW, Al-Qur’an merupakan dasar atas sumber 

utama dalam pendidikan islam, sedangkan sunnah Rasullulah SAW 

merupakan dasar atau sumber yang kedua. Keduanya merupakan sumber 

hukum islam yang dapat diyakini kebenarannya, hal ini sebagaimana firman 

Allah yaitu: 

                  

Artinya:”kitab (al-qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa “.(QS.Al-Baqarah:2).
50

 

 

 Dengan demikian jelaslah bahwa landasan hukum dari pendidikan islam 

adalah Al-Quran dan hadits yang keduanya merupakan standar maupun 

ukuran dari segala aktivitas kehidupan manusia menuju kepada ridho dari 

Allah. 

 Adapun tujuan pendidikan agama islam adalah ingin membentuk maanusia 

yang taat dan patuh kepada Allah, sebagaimana firman Allah sebagai berikut: 

                

Artinya:” dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka meyembahku”. (Adz Dzariyat;56)
51

 

 

 Ayat diatas menunjukkan bahwa pendidikan agama islam adalah 

memberikan suatu petunjuk agar hidup manusia semata-mata untuk mengabdi 

dan beribadah kepada Allah SWT. Tentunya dengan usaha yang maksimal 
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untuk mencapai tujuan tersebut, dengan bekerja keras dan beribadah, sehingga 

terjelma suatu keimanan dan ketaqwaan yang sebenar-benarnya yaitu 

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. 

 Adapun tujuan pendidikan islam adalah menanamkan taqwa dan akhlak 

serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang 

berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran islam.
52

 

 Dalam konteks diatas, bahwa tujuan pendidikan islam adalah mendidik 

anak, agar mereka menjadi muslim untuk berkembang secara komprehensif 

baik segi ilmu maupun segi nilai-nilai agama, sehingga tercipta generasi 

muslim yang tangguh dan handal secara keilmuan dan akhlak atau budi 

pekerti. Artinya pendidikan agama islam bertujuan untuk membentuk 

kepribadian luhur yang berilmu dan menghambankan diri kepada Allah Swt. 

Dengan kata lain bahwa tujuan setiap muslim adalah menghambakan diri 

kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: 

 

                      

Artinya:” wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah 

dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati kecuali 

dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah”.(Q.S Ali 

Imron:102)
53
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 Arti berserah diri untuk mencapai ma’rifat Allah inilah merupakan tujuan 

akhir dari proses hidup dan ini merupakan isi kegiatan pendidikan islam. Ini 

akhir dari proses pendidikan yang dapat dianggap sebagai tujuan akhir dari 

pendidikan agama islam. 

 

c. Materi dan metode pendidikan islam 

 Allah SWT telah memerintahkan bahwa diantara masyarakat islam itu 

haruslah ada sekelompok manusia yang berusaha untuk menyeru pada 

kebajikan menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang munkar. Ini berarti 

haruslah ada aktivitas pendidikan yang membawa manusia pada pemahaman 

serta didikan moral dan tuntutan keyakinan yang diajarkan oleh Al-Qur’an 

hadits. 

Sedangkan menurut Hasan Langgulung bahwa tujuan akhir dari pendidikan 

islam adalah: 

1. Persiapan untuk dunia dan akhirat 

2. Perwujudan sendiri sesuai dengan pandangan islam 

3. Persiapan untuk menjadi warga negara yang baik 

4. Berkembang yang menyeluruh dan berpadu bagi pribadi pelajar.
54

 

 Dengan demikian tujuan pendidikan islam adalah sangat luas yaitu 

mempersatukan yang baik di dunia dan akhirat. 
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 Materi dan metode pendidikan islam ialah meliputi: 

1. Aqidah akhlak 

2. Ibadah/syariah
55

 

 Aqidah ditanamkan kepada remaja agar memiliki keamanan yang kuat, 

serta dapat membentangi diri dari keyakinan yang syirik yang merusak nilai 

amal ibadah di hadapan Allah Swt. 

 Ibadah syari’at diberikan pada remaja supaya mengetahui hukum-hukum 

yang perlu dijadikan pedoman mana yang halal dan mana yang haram, dan 

sebagainya yang sangat penting agar tidak jatuh kejurang dosa dan memberi 

tuntutan hidupnya baik tata cara ibadahnya ataupun hikmahnya. Akhlak 

dipelajari remaja untuk memberikan tuntutan budi pekerti serta perilaku dalam 

kehidupannya agar senantiasa mengikuti aturan dan norma-norma yang 

dibenarkan oleh Allah SWT. 

 Adapun metode pendidikan islam bagi remaja ini di sesuaikan dengan 

pertumbuhan dan perkembangan remaja itu sendiri.
56

 Metode yang tepat akan 

turut mempengaruhi terhadap hasil yang dicapai. Metode pembinaan 

pendidikan islam dapat diperincikan dalam bentuk metode sebagai berikut: “1. 

Metode langsung, 2. Metode tidak langsung”. Metode pembinaan secara 

langsung adalah pendidik secara langsung menunjukkan perbuatan baik dan 
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yang buruk, serta menyuruh dan membiasakan serta melatih untuk 

mengajarkan atau meghindarinya dalam kehidupan mereka. 

  Dengan demikian pembinaan dengan metode langsung tersebut 

meliputi: 

a. Mengajarkan tentang akhlak 

b. Memberi contoh melakukannya 

c. Menyuruh dan menunjukkan manfaatnya. 

a. Mengajarkan tentang akhlak 

    Mengajarkan tentang akhlak islam kepada remaja memberikan 

berbagai wawasan baik apa yang dinamakan akhlak, manfaat berakhlak 

baik serta kerugian berakhlak yang buruk, serta menunjukkan akhlak-

akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasullulah SAW dalam berbagai 

aspek kehidupan. 

  Melalui pengajaran ajaran islam ini pemahaman remaja 

terhadap syari’at islam diharapkan akan mewarnai kehidupan mereka 

serta dapat teringat dan membiasakan diri untuk mengamalkannya. 

b. Memberi contoh melakukannya 

Contoh serta tauladan dari para pembina merupakan alat yang cukup 

efektif dalam pembinaan agama pada remaja, dimana orang-orang yang 

dikagumi dan dijadikan figure sering menjadi ukuran untuk mengikuti 

dan menirunya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama bahwa 

ajaran islam itu harus dimulai dari diri para pembinanya supaya orang-



 

orang yang dibina itu akan berubah serta senang mengikuti langkah-

langkah para pembina yang dicintainya.
57

 

c. Menyuruh dan menunjukkan manfaatnya. 

 Kesadaran untuk melakukan ajaran islam yang baik akan timbul 

dari dalam diri seseorang yang jika telah mengetahui manfaat-manfaat 

yang diyakini akan muncul jika dirinya melakukan suatu perbuatan 

tertentu. Oleh karena itu anak harus diberi petunjuk tentang manfaat 

melakukan yang baik serta mudharat jika melakukan yang buruk serta 

tidak bosan menyuruh mereka untuk selalu mengendalikan diri akan 

dapat terlindungi dari keburukan. 

 Metode langsung dalam pendidikan isla ini yang paling tepat adalah 

pembiasaan dan latihan terhadap anak didik untuk melakukan yang 

baik dan meninggalkan yang buruk. 

 Selanjutnya metode pendidikan islam dengan menggunakan metode 

yang tidak langsung adalah dengan cara memberikan ancaman dan 

hukuman terhadap anak jika anak melakukan hal yang buruk, serta 

menjadikan anak yang berbuat jahat menjadi jera untuk 

mengulanginya. Dengan demikian pembinaan dengan cara tidak 

langsung ini adalah pembinaan akhlak dari segi kkuratif yang 

memberikan sanksi hukuman yang setimpal terhadap kealahan yang 

dilakukan anak supaya kelak dia mengerti bahwa hal ini itu dilarang 
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dan harus di hindari, dan juga perlu diingat bahwa hukuman yang 

diberikan bukan bersifat menyakiti saja melainkan yang terpenting 

adalah timbulnya kesadaran bahwa hal yang ia perbuat itu dilarang dan 

merugikan diri sendiri serta orang lain.
58

 

 Menumbuhkan kesadaran dalam diri seseorang iti memerlukan 

kebiasaan dan latihan sedikit demi sedikit sehingga lama-kelamaan 

akan menjadi bagian dalam hidupnya sehingga dallam kehidupan 

sehari-hari mereka selalu terkendali sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai 

kepribadian muslim. 

 

2. Remaja 

a. Pengertian Remaja 

 Pengertian remaja  sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiah Daradjat 

bahwa untuk istilah “anak remaja” dalam literatur kami jumpai dua sebutan, yaitu 

“puber” dan adolescent. Umumnya ahli-ahli Eropa menggunakan istilah “puber” 

untuk menyatakan masa dimana kemasakan seksual tercapai, yang berlangsung kira-

kira dari umur 18-20 tahun lebih.
59

 Selain itu remaja adalah pemuda-pemudi yang 

berada pada masa perkembangan yang disebut masa edolescent (masa remaja menuju 

kedewasaan).
60
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 Berdasarkan para pendapat kedua tersebut di atas maka dapat di pahami 

bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah suatu masa perkembangan yang di alami 

oleh seseorang yang biasanya terjadi perubahan baik fisik maupun mental dari masa 

anak menuju ke arah kedewasaan, yang ditinjau dari segi kronologis sekitar umur 12-

20 tahun. 

 Masa Adolensi ini disebut juga masa physiological learning dan sosial 

learning, yang berarti bahwa pada masa ini remaja sedang mengalami suatu 

pematangan fisik dan pematangan sosial. Kedua hal ini serempak terjadi pada waktu 

yang bersamaan. Dalam pematangan fisik ini si remaja sedang megalami perubahan 

struktur dan fungsi jasmaniah (fisiologis) mengarah kepada kedewasaan fisik, 

timbulnya kemungkinan reproduksi. 

 Dalam pematangan sosial si remaja menghadapi proses belajar 

mengadakan penyesuaian diri atau adjusment pada kehidupan orang dewasa secara 

tetap. Hal ini berarti pula bahwa remaja harus belajar pola-pola tingkah laku sosial 

yang dilakukan oleh orang dewasa dalam lingkungan kebudayaan masyarakat dimana 

mereka hidup. 

 Dengan demikian para remaja yang berada di umur 12 sampai 20 tahun 

sedang mengalami proses penyesuaian diri dan pross belajar untuk melengkapi 

pengalaman hidup yang diperlukan dimasa depan dan supaya dapat memahami 

aturan-aturan serta norma-norma tingkah laku yang dibenarkan oleh agama dan juga 

diterima dilingkungan masyarakat tertentu. 



 

 Belajar untuk menempuh pematangan sosial berarti pula para remaja 

mempersiapkan diri di samping budaya dari orang tua atau nenek moyang yang tidak 

bertentangan dengan syariah islam. Oleh karena belajar untuk memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman ajaran agama islam merupakan kewajiban para remaja. 

 Dalam proses mewarisi berbagai aturan norma bagi remaja inilah maka 

perlakuan adanya suatu proses bimbngan supaya dapat mencapai pematangan yang 

baik dan selaras dengan ajaran islam, dimana oleh para remaja dapat ditempuh 

melalui pendidikan islam baik dilingkungan keluargana maupun di masyarakat 

 Proses pendidikan untuk memberikan pengalaman yang agamis tersebut 

diperlukan pembinaan dan penanganan khusus bagi remaja yaitu bimbingan 

keagamaan yang dapat diwujudkan dengan penyelenggaraan pendidikan islam 

dimasjid dilingkungan remaja itu tinggal, sehingga mempermudah bagi para remaja 

untuk mendapatkan bimbingan moral dan sosial keagamaan yang mantap dalam 

kehidupan mereka sehari-sehari. 

 Pendidikan islam bagi remaja ini selain menanamkan pemahaman dan 

pengetahuan tentang ajaran islam juga memberikan latihan dan pembiasaan untuk 

mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan nyata, oleh karena itu para remaja dapat 

diarahkan dan dapat diajak supaya dapat aktif dalam mengikuti pendidikan islam 

untuk membentuk kepribadiannya supaya dapat selaras dengan ajaran islam serta 

dapat terbentuk menjadi generasi muslim yang sejati. 

 

 



 

b. Karakteristik dan perkembangan remaja 

Adapun ciri-ciri atau karakteriskik remaja antara lain: 
61

 

  1. Perkembangan seksual 

 2. Emosi yang meluap-luap 

 3. Mulai tertarik kepada lawan jenis 

 4. Kegelisahan 

 5. Pertentangan 

 6. Aktifitas kelompok 

 7. Keinginan mencoba segala sesuatu 

 

(a) Perkembangan fisik 

Masa remaja merupakan salah satu diantara dua masa rentang kehidupan 

individu dimana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa pertama terjadi 

pada fase prenatal dan bayi. Bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun 

permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil, namun pada masa remaja 

proporsionalnya menjadi terlalu besar, karena terlebih dahulu mencapai kematangan 

dari pada bagian-bagian yang lain.
62

 Hal yang paling jelas terlihat pada hidung, kaki 
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dan tangan. Pada masa remaja akhir proporsi tubuh individu mencapai proporsi tubuh 

orang dewasa dalam semua bagiannya. 

Dalam perkembangan seksualitas remaja ,ditandai dengan dua ciri yaitu sebagai 

berikut: 

a)      Ciri-ciri seks primer 

1. Pada remaja pria ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan testis. Setelah 

testis mulai tumbuh dan penis menjadi panjang, pembuluh mani dan kelenjar 

prostat semakin membesar. Matangnya organ-organ seks tersebut, 

memungkinkan remaja pria (sekitar usia 14-15 tahun ) mengalami “mimpi 

basah”. 

2. Pada remaja wanita kematangan organ seksualnya ditandai dengan tumbuhnya 

rahim ,vagina dan ovarium(indung telur). Ovarium menghasilkan telur dan 

mengeluarkan hormon-hormon yang dikeluarkan untuk kehamilan 

,menstruasi. Pada masa ini sekitar usia 11-15 tahun remaja wanita mengalami 

menstruasi pertama.
63

 

b)      Ciri-ciri seks sekunder 

1. Wanita : Tumbuh rambut atau bulu disekitar kemaluan dan ketiak , bertambah 

besar buah dada , bertambah besarnya pinggul. 
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2. Pria :Tumbuh rambut atau bulu disekitar kemaluan dan ketiak, terjadi 

perubahan suara, tumbuh kumis , tumbuh jakun. 

(b). Perkembangan kognitif (intelektual) 

Pada usia 12-20 tahun proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. 

Pada usia 16 tahun berat otak sudah menyamai orang dewasa. Pada masa remaja 

terjadi reorganisasi lingkaran syaraf Lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan 

kognitif tingkat tinggi yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau 

mengambil keputusan. Lobe frontal ini berkembang sampai usia 20 tahun lebih dan 

sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja,seperti halnya anak usia 12 

tahun  walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat namun belum bijaksana. 

(c). Perkembangan Emosi 

Pada masa remaja merupakan puncak emosionalitas yaitu perkembangan 

emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik serta organ-organ seksual yang mempengaruhi 

berkembangnya emosi atau perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami 

sebelumnya seperti perasaan cinta ,rindu dan keinginan untuk berkenalan lebih intim 

dengan lawan jenis. Pada remaja awal perkembangan emosinya menunjukan sifat 

sensitive dan reaktif terhadap peristiwa atau situasi sosial, emosinya bersifat negative 

dan temperamental. Sedang remaja akhir sudah bias mengendalikan emosinya. 
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(d) Perkembangan Sosial 
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Pada masa remaja berkembang “social cognition” yaitu kemampuan untuk 

memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik 

,baik menyangkut sifat-sifat pribadi minat nilai-nilai maupun perasaannya. 

Pemahamannya , mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih 

akrab dengan teman sebaya, baik melalui persahabatan maupun percintaan. Dalam 

hubungan persahabatan , remaja memilih teman yang memiliki kualitas psikologisnya 

relative sama dengan dirinya, baik menyangkut interes, sikap, nilai maupun 

kepribadian. Pada masa ini juga remaja cenderung mengikuti opini, pendapat, nilai, 

kebiasaan, hobby dan juga keinginan orang lain. 

(e). Perkembangan Moral 

Pada masa ini muncul dorongan untuk melakukan perbuatan yang dinilai baik 

oleh orang lain. Keberagaman tingkat moral remaja disebabkan karena faktor 

penentuannya yang beragam juga. Salah satu yang mempengaruhi adalah orangtua. 

(f). Perkembangan Kepribadian 

Sifat-sifat kepribadian mencerminkan perkembangan fisik, seksual,  emosional, 

sosial, kognitif dan nilai-nilai. Pada masa remaja paling penting bagi pengembangan 

dan integrasi kepribadian.
65

 Faktor-faktor dan pengalaman baru yang tampak 

terjadinya perubahan kepribadian pada masa meliputi remaja: 

a. Perolehan pertumbuhan fisik yang menyerupai masa dewasa. 
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b. Kematangan seksual yang disertai dengan dorongan-dorongan dan emosi baru. 

c. Kesadaran terhadap diri sendiri, keinginan untuk mengarahkan diri dan 

mengevaluasi diri kembali tentang standar (norma), tujuan dan cita-cita. 

d. Kebutuhan akan persahabatan yang bersifat heteroseksual ,berteman dengan 

pria maupun wanita. 

Masa remaja merupakan saat berkembangnya identity (jati diri). 

Perkembangan “identity” merupakan isu sentral pada masa remaja yang memberikan 

dasar bagi masa dewasa. Erikson meyakini bahwa perkembangan identity pada masa 

remaja berkaitan erat dengan komitmen terhadap okupasi masa depan. 

c. Kebutuhan remaja 

Menurut Elida Prayitno usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

remaja adalah sebagai berikut :
66

 

1. Usaha untuk memenuhi kebutuhan mendapatkan status 

a. Mengembangkan bakat khusus remaja dengan berbagai rangsangan dan 

menghargai prestasi mereka 

b. Menghindari pemberian motivasi dengan membandingkan remaja secara 

individu baik dalam prestasi akademis maupun bakat khusu 

c. Tidak menuntut remaja berprestasi sama, walaupun waktu guru dan metode 

belajar yang sama 

2. Memenuhi kebutuhan mandiri 

a. Memotivasi remaja membuat rencana/ program untuk pengembangan bakat 

atau potensi mereka 
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b. Membantu pengambangan bakat/ potensi remaja sesuai perencanaan 

program 

c. Memberi kesempatan remaja untuk mengemukakan ide-ide, mengabil 

keputusan, membentuk kelompok, memilih jurusan, dan program 

pengembangan bakat 

d. Memberi penghargaan atau penguatan kepada kelompok remaja 

3. Memenuhi kebutuhan berprestasi 

a. Memberikan penilaian, kalau siswa telah menguasai bahan yang dipelajarinya 

b. Memotivasi dengan cara membandingkan rata-rata kelas atau prestasi siswa 

secara keseluruhan dengan prestasi siswa dalam kelas yang sama 

c. Membantu siswa mengembangkan bakat-bakat khusus 

4. Memenuhi kebutuhan untuk diakrabi 

a. Membina kedekatan psikologis dengan remaja 

b. Selalu bekerjasama dalam berbagai kesempatan 

5. memenuhi kebutuhan filsafat hidup 

a. Memenuhi informasi tentang nilai kebenaran dalam kehidupan 

b. Menjadikan guru dan reman mereka sebagai model (dapat dijadikan teladan) 

c. Melakukan bimbingan dan konseling kelompok atau individual untuk 

membentuk keyakinan dan keterampilan memecahkan masalah kehidupan 

dengan cara-cara yang bernilai moral dan kebenaran. 

 

c.  Problematika Remaja 

permasalahan remaja adalah suatu perubahan yan melanggar norma, 

aturan atau hukum dalam masyaraka yang dilakukan didalam  usia remaja 

yang menyimpang norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja.
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 Masalah remaja tidak dapat dipungkiri karena dalam proses transisi 

atau proses perubahan dari masa anak-anak menjadi remaja belum 

mempunyai kematangan emosi serta mental. 

Problematika dan masalah. 

1. Perilaku yang kontribusi terhadap cedera yang tidak disengaja dan kekerasan 

2. Perilaku sexsual yang kontrabusi terhadap kehamilan yang tidak diinginkkan 

dan penyakit menular sexsual, termasuk inveksi 

3. Penggunaan alkohol dan penggunaan narkoba lainnya. 

4. Merokok 

5. Masalah pribadi, yaitu maslah maslah yang berhubungan dengan situasi dan 

kondusi dirumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian 

sosial, tugas, dan lain-lain 

6.  Maslah khas remaja, yaitu maslah yang timbul akibat status yang tidak jelas 

pada remaja, seperti maslah pencapaian kemandirian keslah pahamanatau 

penilaian berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak besar dan lebih 

sedikit kewajibanyang di bebankan oleh orang tua. 

 

3. Pentingnya Pendidikan Islam  Bagi Remaja 

 Remaja berkembang dipengaruhi oleh faktor potensi dasar dan lingkungan, 

untuk menghadapi kehidupan sosial diperlukan bekal pendidikan yang memadai demi 

kualitas hidup. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pembentukan pribadi 



 

seutuhnya, dengan pendidikan dapat memberikan pengalaman dan wawasan sehingga 

dapat menjadi bekal insan yang terdidik untuk menjalani kehidupan yang positif. 

 Ahmad D. Marimba dalam Heri Noer Aly mengajukan definisi pendidikan 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani serta menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
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 Pendapat diatas memnunjukkan bahwa untuk menemukan eksistensi 

remaja, maka proses pendidikan dapat membantunya. Dengan adanya proses 

pendidikan remaja dapat dibina dan diarahkan pada terbentunya kepribadian yang 

utuh. Dengan pendidikan remaja akan mengalami perkembangan jasmani dan rohani 

yang memberikan manfaat bagi perkembangan kehidupannya. 

 Disamping pendidikan sangat diperlukan oleh remaja untuk mengarahkan 

perkembangan kemampuan dasar kepada pola hidup yang dihajatkan manusia, juga 

proses pendidikan merupakan suatu kewajiban khususnya bagi remaja. 

                         

                        

           

Artinya:” Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan allah 

maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadallah:11).
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 Dengan adanya pendidikan ini dapat menjadikan remaja khusunya berilmu 

pengetahuan dan beragama sehingga memperoleh derajat dan martabat yang baik. 

 Dari ayat dan hadits diatas telah jelas bahwa Allah memuliakan orang yang 

berilmu dan menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Oleh 

karena itu, dengan adanya pendidikan ini dapat menjadikan remaja berilmu 

pengetahuan dan beragama sehingga memperoleh derajat dan martabat yang baik 

sebagai bekal hidup didunia dan akhirat. 

 Untuk itu pendidikan sangat diperlukan remaja bekal pengalaman dan 

wawasan yang dimiliki remaja dalam mengembangkan potensi diri yang telah dibawa 

sejak lahir sehingga tercipta pola kehidupan yang harmonis. Dengan dmikian jelaslah 

bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam menjalani kehidupan remaja. 

Pendidikan agama islam sangat penting bagi remaja didik guna membimbing dan 

mengarahkan kehidupan mereka menuju kedewasaan yan selaras dengan ajaran 

agama islam. 

 Membimbing dan mengarahkan kehidupan remaja tersebut dimaksudkan 

agar remaja memenuhi tanggung jawabnya sebagai hamba Allah yang tugas 

pokoknya adalah untuk beribadah, karena tujuan dari penciptaan seluruh manusia 

oleh Allah SWT adalah agar beribadah kepada-Nya. 

 Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menajalankan fungsinya 

dimasa dewasa kelak, yakni agar ia selalu beribadah kepada Tuhannya dengan ikhlas 

dan benar dengan menjalankan segala perintahnya sesuai dengan tuntutan yang ada 

dalam syari’at islam. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan 



 

tanpa anak itu terlebih dahulu dididik sejak dini untuk memahami dan menghayati 

ajaran agama islam, kemudian dilatih untuk mengamalkannya sehingga tidak terasa 

berat baginya.
70

 

 Dengan pendidikan agama islam berarti anak mendapat latihan untuk 

mengamalkan ibadah dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dalam urusan shalat 

misalnya, anak harus dilatih sejak umur 7 tahun dan harus dididik secara keras pada 

usia 10 tahun jika belum juga mau mengamalkan ibadah shalat dengan baik agar 

kelak setelah tumbuh pada usia baligh sudah dapat menjalankan kwajibanya dengan 

baik. 

 Bahwa orang tua diwajibkan menyuruh anaknya shalat selagi anak umur 

tujuh tahun dan disuruh mendidiknya lebih serius jika sampai umur 10 tahun belum 

mau shalat. Hal ini bahwa sejak umur tujuh tahun anak harus diberi pedidikan agama 

islam untuk mengenal ibadah yang harus dikerjakan umat islam disamping itu 

dibiasakan untuk menjalankan ibadah shalat sejak kecil agar kelak jika telah dewasa 

mereka sudah terbiasa beribadah kepada Allah.
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 Menyuruh ibadah shalat bukan berarti hanya sekedar menyuruh  maka 

sejak itulah orang tua harus mendidik umat menanamkan keimanan agar anak 

memahami bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan 

menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan laranngannya 
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 Peniptaan manusia agar mampu mewujudkan adanya ibadah bagi dirinya 

terhadap Allah SWT sebagai sang pencipta. Oleh karena itu pendidikan agama islam 

yang diberikan kepada anak haruslah mampu membeimbing dan mengarahkan anak 

supaya beribadah dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Dengan dmikian maka jelaslah bahwa pentingnya pendidikan agama islam 

bagi remaja untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan ajaran agama islam 

serta menanamkan keimanan yang mantap serta mendidik dan membiasakan untuk 

menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Serta berusaha untuk mendapatkan ridha-

Nya dengan menjalankan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. 

 Selanjutnya lebih tegas dijelaskan oleh Zuhairini dkk., bahwa pentingnya 

pendidikan agama isla, yang juga merupkan tugas dari pada pendidik agama islam 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam, 

2. Menanamkan keimanan dalam jiwa anak. 

3. Mendidik anak agar taat menjalankan agama 

4. Mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia.
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  Mengajarkan ilmu pengetahuan agama islam merupakan salah satu tugas 

pokok pendidikan agama islam yang dilaksanakan terhadap anak didik. Ilmu agama 

islam memang harus dikuasai oleh anak didik agar memahami syari’at islam secara 

benar, dan menuntut ilmu agama islam juga merupakan kewajiban anak didik yang 

harus dipandu oleh guru sebagai pembimbing dan pengarah belajar anak. 
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 Ilmu agama harus dikuasai oleh siswa karena ilmu agama itulah yang 

menuntun hati manusia kepada petunjuk yang benar atau salah, halal atau haram dan 

sebagainya. 

 Pendidikan agama islam juga untuk menanamkan keimanan ke dalam jiwa 

anak, karena keimanan yang kuat itulah yang dapat membentuk pribadi muslim yang 

sejati. Iman mengendalikan fikiran, hati serta perilaku manusia karena selalu ingat 

kepada Allah SWT sehingga di setiap kesempatan selalu berbuat baik dan beramal 

shaleh yang diridhai oleh Allah SWT. 

 Selanjutnya pentingnya pendidikan agama islam dalam membimbing anak 

agar berbudi pekerti yang mulia adalah meletakkan dasar-dasar akhlak bagi anak 

didik. Akhlak merupakan suatu kehendak dalam hati yang diwujudkan dalam 

perbuatan. Dan salah satu ciri anak yang diinginkan islam adalah berakhlak yang 

mulia, sebagaimana dinyatakan oleh Syahminan Zaini bahwa ciri-ciri anak yang 

diinginkan islam adalah: 

1. Berbadan kuat dan sehat 

2. Terampil 

3. Berilmu yang banyak 

4. Bercita-cita yang tinggi 

5. Berakhlak mulia 

6. Taat kepada peraturan Allah saja.
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 Dengan demikian jelaslah bahwa untuk mewujudkan anak yang diinginkan 

oleh agama islam tersebut perlu bimbingan dan pengarahan yang harus dilakukan 

melalui pendidikan agama islam. Pentingnya pendidikan agama islam bagi remaja 
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merupakan salah satu upaya membina dan membiasakan agar anak dapat 

menjalankan ajaran agama islam dalam kehidupannya. 

 Dengan demikian usaha untuk mewujudkan kemampuan beribadah kepada 

Allah SWT pada diri anak didik menjadi tugas utama pendidikan agama islam supaya 

setelah anak didik memperoleh pendidikan agama islam terbentuk kepribadian 

mereka menjadi manusia yang senantiasa tawadhu’ serta bermujahadah menuju jalan 

yang lurus yang selalu diridhai oleh Allah SWT. 

 

C. Upaya Peningkatan Fungsi Masjid Sebagai Tempat Pendidikan Islam Bagi 

Remaja 

 Fungsi masjid selain sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga merupakan 

pusat pendidikan islam, yang menjalankan fungsinya untuk mengajarkan ajaran islam 

supaya dapat dipahami dan dikuasai serta diamalkan oleh umat islam pada umumnya, 

karena tingkat pengetahuan dan pemahaman umat islam di dalam masyarakat sangat 

perlu diberi pengajaran lebih lanjut. 

 Dalam konteks kesejarahan masjid memiliki multi fungsi selain untuk ritual 

keagamaan juga yang paling menonjol adalah pusat pendidikan sebagai wadah 

pemberantasan buta huruf, serta transfer sejumlah nilai-nilai ajaran agama islam yang 

dapat mengangkat derajat kaum muslim. Artinya masjid telah mampu menunjukkan 

kepada dunia sebagai cikal bakal pertumbuhan pendidikan islam. 

 Sebagai pusat pendidikan, maka masjid diupayakan ditingkatkan fungsinya 

sebagai wadah pendidikan bagi jamaahnya yang mengarah pada pematapan akidah, 



 

pengalaman syariah dan akhlak. Untuk melaksanakan pendidikan tersebut maka harus 

melihat masjid mempersiapkan atau mengembangkan fungsi masjid sebagai pusat 

pendidikan islam. Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan fungsi masjid 

sebagai tempat pendidikan islam antara lain: 

1. Mempersiapkan tata ruang untuk pendidikan 

Sebagai tempat pembinaan umat, baik pembinaan spritual, akhlakul karimah, 

penegtahua agama, dan pendidikan, bangunan masjid perlu dilengkapi dengan 

ruangan lain selain ruangan shalat dan tempat wudhu, dalam menyiasati 

perkembangan masyarakat untuk sekarang dan akan datang, perlu diadakan 

penyedian tata ruang masjid yang memadai untuk menampung kegiatan 

anggota/jama’ah masjid. Oleh karenanya, sejumlah ruangan perlu disediakan 

dimasjid-masjid guna meghadapi berbagai aktivitas umat islam lainya. 

Adapun tata ruang menurut cecep castrawijaya yaitu sebagai berikut: 

1) Ruang peribadatan 

2) Ruang wudhu dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) 

3) Ruang sekretariat 

4) Ruang pembinaan 

5) Ruang perpustakaan 

6) Ruang konsultasi 

7) Ruang layanan kesehatan 

8) Ruang serba guna 

9) Ruang perputaran Usaha dan Dana 

10) Gudang, halaman dan parkir 

11) Ruang penitipan sepatu dan sandal.
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2. Kualitas ta’mir atau pengurus masjid harus profesional dan bertanggung 

jawab 

Upaya memakmurkan masjid dapat dilakukan dengan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang. Organisasi Takmir 

masjid dapat dibuat untuk usaha-usaha tersebut. Struktur organisasinya paling 

tidak terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta Bagian-bagian yang 

diperlukan. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi : Idaroh atau kegiatan 

administrasi, Imaroh atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada 

pembinaan jamaah serta Ri’ayah, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan 

pembangunan fisik (sarana dan prasarana). Pengurus atau Takmir Masjid 

sebagai penanggung jawab kegiatan masjid harus berusaha mengarahkan 

jamaahnya mencapai kebersihan iman, Takmir masjid disamping 

mengarahkan jamaahnya agar memiliki akidah yang kuat, juga berkwajiban 

mendorong jamaahnya agar senantiasa menjaga kerukunan diantara warga 

masyarakat. Selain pengelola masjid, perlu juga ditetapkan karyawan masjid 

(marbot) yang akan betanggung jawab dalam memelihara masjid. 

3. Kurikulum integratif 

Dalam menghadirkan layanan pendidikan yang terbaik, masjid 

mengembangkan pola pendidikan berbasis asrama dengan kurikulum 

integratif, menggabungkan antara kurikulum kemenag dan kurikulum ma’had, 

serta pembinaan kepribadian dan kepemimpinan yang intensif. 

 



 

4. Metode dan strategi pembelajaran 

Adapun metode dan strategi yang lazim digunakan dalam pendidikan agama 

sebagai berikut: 

1) Wetonan,  

2) Serogan 

3) Hafalan 

4) Muhawarah 

 

 

5. Perlengkapan sarana 

Pengelolaan fisik masjid dengan kelengkapan sarananya memerlukan 

perhatian khusus mulai dari penataan ruangan masjid yang disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan pengurus dan jama’ahnya dalam menjalankan 

aktivitas,  seperti mengurus kebersihan masjid yang harus dijaga, 

soundsystem yang baik, penggantian atau perbaikan barang-barang atau 

fasilitas masjid yang sudag rusak, program-program seperti ini harus disusun 

dengan penjadwalan yang baik dengan memperhatikan perkiraan waktu, biaya 

dan penanggung jawab. 
75

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, 

tentu harus mendapat kontrol dari semua pengurus, khususnya oleh ketua dan 

sekertaris agar pada saat pelaksanaanya tidak melewati batas yang telah 

dijadwalkan. 

6. Perpustakaan dimasjid 

Sebagai upaya untuk mendorong pembinaan minat baca dan wawasan berfikir 

umat, perpustakaan masjid sebagai pusat dokumentasi, informasi dan pusat 
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kajian Islam bagi umat islam yang meminatinya perlu didirikan. Ilmu 

pengetahuan yang diterapkan merupakan sumber kekuatan untuk menyambut 

dan menjawab tantangan zaman. Melatih dan membudayakan pengembangan 

wawasan berfikir akan melatih keterampilan umat Islam dalam meningkatkan 

amal ibadah kepada Allah dan kepada semua makhluk-Nya 

7. Kerjasama dengan istitusi lain. 
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 Dari penjabaran diatas, maka faktor-faktor tersebut berkaitan dengan 

komponen-komponen pendidikan islam. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi 

berjalanya pengembangan dan pelaksanaan yang terencana dan sistematis agar fungsi 

masjid sebagai pusat pendidikan dapat ditingkatkan secara optimal. 

 Dalam upaya meningkatkan fungsi masjid harus ada ketersedian ruang 

belajar untuk mengkoordinasikan dan mengorganisasikan jamaah dalam proses 

pembelajaran. Selanjutnya faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan islam di 

masjid yaitu tenaga pendidik seperti ta’mir dan pengurus masjid yang memiliki 

profesionalisme dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diembannya. Untuk itu, 

dalam menjalankan fungsinya pengurus masjid harus memiliki bekal kompetensi baik 

secara teoritis maupun praktis. 

 Hal tersebut dijelaskan bahwa “sbelum masjid digerakkan untuk 

menjalankan fungsinya pengurus masjid itu sendiri harus terdidik terlebih dahulu, 

sebab pengurus masjid yang menggerakkan masjid dan malaksanakan fungsi-
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fungsinya, serta peramaian masjid dirintis oleh pengurus.
77

 Artinya pengurus dan 

pengelola masjid lainnya menjadi pihak yang sentral dalam keberhasilan masjid 

menjalankan dan meningkatkan fungsinya. 

 Kurikulim yang terintegritas maksudnya kurikulum tersebut mencakup 

berbagai disiplin ilmu pengetahuan islam yang sesuai usia dan perkembangan jamaah. 

Kurikulum tersebut sangat menunjang sebagai konsep yang diprogramkan dan 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran dimasjid. 

 Penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang bervariatif dan 

menarik menjadi bagian upaya peningkatan fungsi masjid untuk mendidik dan 

membina jamaah. Dengan metode dan strategi pembelajaran yang bervariatif dan 

menarik diharapkan jamaah menjadi nyaman, sehingga pembinaan dan transformasi 

nilai-nilai ajaran islam dapat terakumulasi secara tepat.
78

 

 Adanya perpustakaan dimasjid menolong para jamaah memperoleh 

kecakapan secara mandiri. Artinya ketersedian perpustakaan masjid diupayakan 

untuk mendorong pembinaan minat baca dan wawasan berpikir umat. Perpustakaan 

mesjid merupakan faktor penunjang dalam peningkatan fungsi masjid sebagai tempat 

pendidikan islam, karena perpustakaan masjid mempunyai peranan bagi 

perkembangan minat umat islam kepada ilmu. Adapun ketersedian sarana dan 

prasarana, serta kerjasama dengan institusi lainnya merupakan faktor penunjang 

dalam kegiatan pendidikan islam dimasjid untuk menutupi kekurangan-kekurangan 
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masjid serta dapat dijadikan sebagai donatur yang menunjang keberhasilan 

pendidikan islam dimasjid. 

 Pendidikan islam dimasjid merupakan proses educatif yang memungkinkan 

terjadinya interaksi antara tenaga pengajar dan anggota pengajian. Dalam interaksi 

educatif islam khusunya bagi remaja, tidak menutup kemungkinan terjadinya 

problema dalam upaya peningkatan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam. 

Adapun faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Kurang komunikasi dengan remajanya 

2. Pengurus tertutup dan otoriter 

3. Pengurus kurang tanggap terhadap permasalahan remajanya 

4. Kurang aktifnya remaja masjid dalam melaksanakan program kegiatan 

masjid.
79

 

 Dalam interaksi educatif komunikasi dan kerjasama harus dijalani dengan 

baik, karena akan menunjang keberhasilan pendidikan islam. menjadi pengurus 

masjid dan pendidik merupakan amanat. Baik amanat dari Allah SWT maupun dari 

masyarakat. Untuk itu, pembina dan pendidik pengajian bagi remaja harus membina 

komunikasi, selalu terbuka dan peka terhadap perkembangan remaja khususnya pada 

saat ini yang telah memasuki era globalisasi dengan sejumlah pengaruh negatif yang 

kemungkinan memberikan dampak terhadap remaja masjid. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Sejarah Singkat Desa Adijaya  

 Kampung Adi Jaya asal mulanya adalah daerah bukaan Transmigrasi asal dari 

Pulau Jawa pada tahun 1954, yang berada diwilayah Kecamatan Terbanggi Besar 

Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan pada tahun tersebut Kampung Adi Jaya masih 

dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni. 
80

 

 Setelah hutan dibuka pada tahun 1957 masuklah kelompok Transmigrasi 

pertama asal Yogyakarta yang kemudian disusul Transmigarsi dari  Daerah Kedu 

kemudian Daerah Banyumas dan Solo serat yang terakhir Transmigrasi asal Daerah 

Bojonegoro. 

2. Kondisi Geografi Desa Adijaya 

A. Letak geografi Kampung Adi Jaya, terletak diantara :
81

 

Sebelah Utara  : Kampung Bumi Mas dan Poncowati 

Sebelah selatan : Kelurahan Seputih Jaya 

Sebelah Barat  : Kampung Bumi Kencana 

Sebelah Timur  : Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Yukum Jaya 
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B. Luas Wilayah Kampung 

1. Pemukiman   : 323 ha 

2. Pertanian Sawah   : 318   ha 

3. Ladang/tegalan   : 301 ha 

4. Hutan    : -  ha 

5. Rawa-rawa  : 150  ha 

6. Perkantoran   : 0,25    ha 

7. Sekolah   : 0,75    ha 

8. Jalan    : 80       ha 

9. Lapangan sepak bola  : 0,25 ha 

C. Orbitasi  

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat   :  2 KM 

2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan :  15 Menit 

3. Jarak ke ibu kota kabupetan    :   5 KM 

4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten  :  30 Menit.
82

 

 

3. Kondisi Demografis Desa Adijaya 

 Jumlah Penduduk seluruhnya Desa Adijaya adalah 9.177  jiwa yang  

mayoritas beragama islam. Selanjutnya penduduk Adijaya terdiri dari 4 bagian 

yaitu: 

 Asal mula Dusun Adi Luhur merupakan orang-orang Transmigrasi asal 

Yogyakarta. Dusun Adi Luwih orang-orang Transmigrasi asal Daerah Kedu.  

Dusun Adi Mulyo orang-orang Transmigrasi asal Daerah Solo.
83

 Dusun Adi 

Negoro orang-orang Transmigrasi asal Bojonegoro. 
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 Mata pencaharian masyarakat desa Adi Jaya meliputi, petani, peternak, 

wiraswasta, guru dan lain-lain. Dalam meningkatkan sektor pertanian desa 

Adijaya telah megikuti sistem pertanian modern yakni sistem irigasi yang stabil, 

pemilihan bibit unggul, dan pupuk serta adanya bimbingan  dari pemerintah 

kepada para petani. Sementara di sektor peternakan juga telah mengalami 

kemajuan pesat khususnya ternak sapi. Dari kedua sektor diatas sangat menopang 

perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.
84

 

 Selanjutnya karena sebagian penduduk Adijaya merupakan hasil transmigrasi 

dari Jawa, maka komunitas tersebut mendominasi adat istiadat masyarakat 

Adijaya. Mayoritas penduduk Adijaya beragama islam dan pengaruh Agama 

Islam sangat besar dikalangan masyarakat. 

 Berikut ini penulis kemukakan kepadatan penduduk dilihat dari tingkat 

pendidikannya. 

     Tabel 5 

Keadaan Penduduk (KK) Dusun Adi Luhur Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 Sd 25 28% 

2 SLTP 30 33% 

3 SLTA/SMA 20 22% 

4 Buta Huruf 15 17% 

    

 Jumlah 90 100% 
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Tabel 6 

Keadaan Penduduk (KK)  Dusun Adi Luwih Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 Sd 71 52% 

2 SLTP 39 30% 

3 SLTA/SMA 20 14% 

4 Buta Huruf 6 4% 

    

 Jumlah 136 100% 

 

Tabel 7 

Keadaan Penduduk  (KK) Dusun Adi Mulyo Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 Sd 9 12% 

2 SLTP 52 74% 

3 SLTA/SMA 8 13% 

4 Buta Huruf 1 1% 

    

 Jumlah 70 100% 

 

Tabel 8 

Keadaan Penduduk (KK) Dusun Adi Negoro Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 Sd 36 59% 

2 SLTP 21 40% 

3 SLTA/SMA 5 7% 

4 Buta Huruf 1 1% 

    

 Jumlah 63 100% 

 

 

 

 



 

Tabel 9 

Keadaan Penduduk  (KK )Dusun Adi Rejo Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 

 

No Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 Sd 63 77% 

2 SLTP 10 14% 

3 SLTA/SMA 2 2% 

4 Buta Huruf 6 7% 

    

 Jumlah 81 100% 

 

Tabel 10 

Keadaan Penduduk Desa Adijaya Dilihat Dari Tingkat Pendidikan 

no Jenjang Pendidikan Jumlah Prosentase 

1 SD/MI 766 10 

2 SLTP/MTs 3300 45 

       3 SLTA/MA 1500 20 

4 S1/Diploma 500 10 

5 Putus Sekolah 750 10 

6 Buta Huruf 380 5 

 Jumlah 7196 100% 

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya tahun 2017 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka dapat dipahami masyarakat 

Adijaya menunjukkan rata-rata mengenyam pendidikan pada setiap jenjangnya. 

 

 

 

 



 

4. Susunan Organisasi Personalia Desa Adijaya 

Adapun struktur organisasi Desa Adijaya adalah sebagai berikut: 

Struktur organisasi personalia desa adijaya 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

GARIS:  Garis Komando/ Kebijaksanaan 

 

 

 

 

 

Selanjutnya susunan organisasi Desa Adijaya adalah dalam tabel berikut ini: 

Kepala Desa 
Ketua Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung 

(LPMK) 

Ketua Badan 

Permusyawaratan Kampung 

(BPK) 

Sekertaris Kampung 

Kaur 

Pemerintah

an 

Kaur 

Pembangu

nan 

Kaur 

Keuangan 

Kaur 

Kesra 

Kaur 

Umum 

Kadus 

Adiluhur 

Kadus 

Adiluwih 

Kadus 

Adimulyo 

Kadus 

Adinegoro 
Kadus 

Adirejo 



 

Tabel 11 

Susunan Organisasi Personalia Desa Adijaya 

 

No Jabatan Nama 

 Kepala Kampung Ngatino, H.S 

 Ketua BPK M. Zaini 

 Ketua (LPMK) Sardi, Skm. 

 Sekertaris Kampung Edi Haryanto S.Pd 

   

 Kaur Pemerintahan Ir. Eko Haryono 

 Kaur Pembangunan Nanak Sukarna 

 Kaur Keuangan Ike Nurhasanah 

 Kaur Umum Ahmad Fauzi 

 Kaur Kesra Sri Lestari 

 Bendahara Tri Handayani 

   

 Kadus Adi Luhur Suparno 

 Kadus Adi Luwih Legino 

 Kadus Adi Mulyo Suwarno 

 Kadus Adi Negoro Sugeng Riyadi 

 Kadus Adi Rejo Djaiman 

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya Tahun 2017 

Selanjutnnya data mengenai mata pencaharian penduduk, dibawah ini penulis 

cantumkan dalam tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

Tabel 12 

Keadaan Penduduk Desa Adijaya Menurut Jenis Pekerjaannya 

No Jenis Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 Petani 4450 50 

2 Pedagang 1450 20 

3 PNS 400 5 

4 Tukang 250 5 

5 Guru 110 2 

6 Bidan/Perawat 10 1 

7 Tni/Polri 43 1 

8 Pesiunan 132 2 

9 Sopir/Angkot 35 1 

10 Buruh 1400 15 

11 Jasa persewaan 150 2 

12 Swasta 150 2 

13 Belum bekerja 150 2 

 Jumlah 8.730 100 

Sumber: Dokumentasi Desa Adijaya Tahun 2017 

 

 



 

Tabel 13 

Keadaan Penduduk (KK) dusun Adi Luhur Menurut Jenis Pekerjaannya 

 

No Jenis Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 Petani 30 37% 

2 Pedagang 10 12% 

3 Buruh 26 32% 

4 Swasta 15 18% 

 Jumlah 81 100% 

 

Tabel 14 

Keadaan Penduduk (KK) dusun Adi Mulyo Menurut Jenis Pekerjaannya 

 

No Jenis Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 Petani 30 42% 

2 Pedagang 15 21% 

3 Buruh 20 28% 

4 Swasta 5 7% 

 Jumlah 70 100% 

 

Tabel 15 

Keadaan Penduduk (KK) dusun Adi Luwih Menurut Jenis Pekerjaannya 

 

No Jenis Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 Petani 40 29% 



 

2 Pedagang 30 22% 

3 Buruh 20 14% 

4 Swasta 20 14% 

5 Guru 10 7% 

6 Nelayan 6 4% 

7 Supir 10 7% 

 Jumlah 136 100% 

 

Tabel 16 

Keadaan Penduduk (KK)  dusun Adi Negoro Menurut  

Jenis Pekerjaannya 

 

No Jenis Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 Petani 20 31% 

2 Pedagang 15 23% 

3 Buruh 15 23% 

4 Swasta 13 20% 

 Jumlah 63 100% 

 

 

 

 



 

Tabel 17 

Keadaan Penduduk (KK) dusun Adi Rejo Menurut 

 Jenis Pekerjaannya 

 

No Jenis Pekerjaan  Jumlah Prosentase 

1 Petani 30 37% 

2 Pedagang 10 12% 

3 Buruh 26 32% 

4 Swasta 15 18% 

 Jumlah 81 100% 

 

Berdasarkan tabel diatas , maka mayoritas penduduk Adijaya mayoritas petani, 

kemudian pedagang, buruh dan pekerjaan lainnya. 

B. Sarana Peribadatan  Dan Pendidikan Islam Di Desa Adijaya 

Untuk menunjang dalam beribadah di Desa Adijaya tersedia masjid agung 

yaitu masjid Al-Hidayah sebagai pusat peribadatan dan pengembanan islam dan 9 

mushola. Masjid Al-Hidayah Adijaya merupakan tempat penelitian penulis. 

1. Profil Masjid Al-Hidayah 

Masjid Al-Hidayah adalah salah satu tempat ibadah untuk muslim yang berada 

di Kampung Adijaya Dusun Adimulyo RT 21, Jl Dr Soetomo Kelurahan Adijaya, 

Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
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 Masjid ini dibuat 
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untuk meningkatkan syiar agama dan informasi tentang kegiatan jamaah Masjid 

Al-Hidayah pada khalayak dan umat muslim pada khususnya 

2. Nilai Kesejarahan Masjid Al-Hidayah 

Musolah Al-Hidayah dibangun pada tahun 1956. Dibangun oleh tokoh 

masyarakat penduduk setempat diatas tanah wakaf. Pada awalnya bangunan dibuat 

dari batako dan dengan kondisi seadanya tempat sebagai penduduk di sekitarnya. 

Setelah beberapa tahun berdiri, jamaah musolah Al-Hidayah semakin 

bertambah dan bangunan perlu direnovasi. Atas inisiatif tokoh masyarakat, 

sesepuh warga serta dukungan moril dan material dari jamaah musolah Al-

Hidayah dan donatur maka dilakukan renovasi yang pertama kali pada tahun 1960, 

sehingga menjadi bentuk musolah yang sekarang ini. 

Untuk perawatan dan operasional musolah maka dibuatlah kepengurusan 

DKM Musolah Al-Hidayah. Setelah renovasi pertama tersebut, kegiatan di 

musolah Al-Hidayah semakin bertambah. Selain kegiatan rutin ibadah setiap 

waktu sholat juga diadakan pengajian-pengajian yang di pimpin oleh ustadz dan 

guru warga setempat. Pengajian remaja pada hari sabtu malam minggu, pengajian 

bapak-bapak hari kamis malam jum’at, pengajian ibu-ibu hari sabtu pagi. 

Kegiatan-kegiatan peringatan agama juga diadakan di Musolah ini,  kemudian 

daripada itu, mengingat kebutuhan akan masjid dan pertimbangan bahwa musolah 

yang setiap jum’at didatangi jamaah selama ini sudah melebihi kapasitas, maka 

disusunlah rencana untuk menjadikan mushola tersebut menjadi masjid. Secara 



 

singkat disampaikan oleh pengurus DKM pada masyarakat setempat mengenai 

rencana peningkatan fungsi musolah menjadi masjid tersebut, pada malam 

tasyakuran 17 agustus 2008. Warga pun menyambut baik rencana tersebut.
86

 

Kemudian menindak lanjuti hal tersebut, pengurus DKM, sesepuh dan tokoh 

masyarakat kembali mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut menghasilkan 

beberapa keputusan untuk kegiatan yang akan di adakan menjelang perubahan dari 

mushola menjadi masjid yakni: di bentuk pengurus baru DKM Masjid Al-

Hidayah, mengadakan sholat idul fitrih  di Masjid Al-Hidayah, serta menunjuk 

petugas-petugas sholat jum’at yang pertama kali hingga 1-2 bulan kedepan untuk 

masjid Al-Hidayah. 

Fungsi masjid yakni tempat ibadah, serta tempat berkumpulnya jamaah untuk 

kegiatan keagamaan umat islam. Masjid Al-Hidayah pertama kali digunakan untuk 

melaksanakan sholat idul fitri 

 

3. Keadaan Sarana Dan Prasarana Masjid Al-Hidayah 

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di masjid Al-Hidayah Desa 

Adijaya yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran pendidikan islam 

dan ibadah lainnya, diuraikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 18 

Sarana Dan Prasarana Di Masjid Al-Hidayah Desa Adijaya 

 

No Jenis Jumlah (unit) 

1 Ruang Kantor 1 

2 Ruang Masjid 1 

3 Ruang Belajar 3 

4 White Board 2 

5 Maket Ka’bah 1 

6 Perpustakaan 1 

7 Meja Belajar 30 

8 Ruang Ustadz/Da’i/ Penunggu Masjid 1 

9 Ruang Asrama - 

10 Kamar Mandi 2 

11 Tempat Wudhu 10 

12 Tikar 20 

13 Sound Sistem 1 

14 Ambal Shalat 35 

15 Meja Dan Kursi Tamu 1 set 

Sumber: Dokumentasi Masjid Al-Hidayah Desa Adijaya Tahun 2017 

 



 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dapat 

dimanfaatkan untuk pendidikan islam bagi remaja telah memadai yakni ditunjang 

dengan adanya tata ruang untuk belajar, media pembelajaran, dan perpustakaan  

masjid yang dapat menunjang wawasan keilmuan bagi remaja di masjid Al-Hidayah 

Adijaya. 

4. Keadaan Tenaga Pengajar Dan Pengurus Masjid Al-Hidayah 

Adapun keadaan Utadz/Da’I di masjid Al-Hidayah berjumlah 8 orang dengan 

perincian sebagian berikut: 

Tabel 19 

Keadaan pengurus di masjid Al-Hidayah  

No Nama Pendidikan Jabatan 

1 H. Yuono, SPd S1 Ketua Pengurus Masjid 

2 Dedi Iskandar  A,Md Wakil Ketua 

3 Zaenal Abidin, S.Pd.I S1 STAIN 

Metro 

Sekertaris 

4 H. Sukardo Ponpes Bendahara 

5 Abdul Hak Ponpes Tenaga Pengajar 

6 Nur Hayati S1 STAIN 

Metro 

Tenaga pengajar 

7 Nur Jannah SMA/Ponpes Tenaga Pengajar 

8 Amirudin SMA/Ponpes Tenaga Pengajar 

 Sumber: Dokumentasi Masjid Al-Hidayah Tahun 2010 

 Berdasarkan tabel di atas, kemampuan pada  tenaga pengajar di masjid Al-

Hidayah tergolong  memadai dan kompeten dibidang pendidikan agama islam yaitu 

alumni pondok pesantren dan pendidikan islam. Mereka pada umumnya memiliki 

tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi terhadap amanat yang diemban yakni 



 

mentransformasi nilai-nilai ajaran islam kepada seluruh jama’ah. Seluruh Ustadz 

berusaha memberikan bimbingan dan pendidikan islam kepada semua jamaah baik 

pada tingkat TPA, remaja, maupun tingkat dewasa 

C. Pelaksanaan Pendidikan Islam Bagi Remaja Di Masjid Al-Hidayah Adijaya 

Pendidikan  islam khususnya bagi remaja dilaksanakan di masjid Al-Hidayah 

Adijaya. Pendidikan dilaksanakan dengan jadwal setiap malam rabu dan sabtu 

pukul 18.30 s/d 20.00 WIB. 

 Menurut Ustadz Abdul Hak sebagai salah satu tenaga pengajar bahwa 

pelaksanaan pendidikan islam bagi remaja ditujukan untuk membentuk generasi 

islami yang dapat memperjuangkan syiar islam ke depan serta mewariskan ajaran 

islam serta membentuk kepribadian muslim yang akhlakul karimah dan bertaqwa 

kepada Allah SWT serta berguna bagi bangsa dan negara.
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 Selanjutnya materi yang diberikan dalam pendidikan islam di Masjid Al-

Hidayah sebagai berikut: 

1. Minggu I : Akidah, Al-Qur’an. 

2. Minggu II : Fiqh, syariah 

3. Minggu III : Akhlak 

4. Minggu IV : Sejarah Islam. 

Adapun metode penyajian materi yang diterapkan oleh ustadz meliputi: 

a. Ceramah 
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b. Demonstrasi 

c. Diskusi 

d. Tanya jawab.
88

 

Hal tersebut dikemukakan oleh Ustadz Abdul Hak Pendidikan Islam bagi remaja 

di masjid ini telah dilaksanakan secara rutin dengan penyajian materi pendidikan 

melalui ceramah, praktek ibadah dan sebagainya diharapkan akan mampu 

meningkatkan keimanan dan wawasan serta akhlak remaja. Dengan bimbingan dan 

latihan diharapkan remaja terbiasa dengan rutinitas islami yang pada akhirnya dapat 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Dari penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa materi pendidikan islam di masjid 

Al-Hidayah Adijaya dalam menyampaikan materi pendidikan islam dengan metode 

penyajian yang disesuaikan dengan pokok bahasan dalam pengajian tersebut serta 

didukung dengan sarana dan prasarana yang dimiliki masjid Al-Hidayah Adijaya. 

Dari hasil observasi terhadap kegiatan pendidikan islam bagi remaja yang ada di 

Masjid Al-Hidayah bahwa penyampaian materi pelajaran remaja antusius 

mengikutinya, remaja memperhatikan dan mencatat serta mengajukan pertanyaan dari 

materi pelajaran yang di sampaikan ustadz. Adapun bimbngan yang diberikan bagi 

jamaah nya berupa: 

a. Bimbingan Membaca Al-Qur’an. 
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b. Bimbingan Akidah Akhlak 

c. Bimbingan Ibadah Syari’ah 

d. Bimbingan Ketrampilan Qasidah/Rebana 

 

D.  Upaya Peningkatan Fungsi Masjid Sebagai Tempat Pendidikan Islam Bagi 

Remaja Di Masjid Al-Hidayah Adijaya Terbanggi Besar. 

Fungsi masjid selain sebagai tempat rutinitas ibadah juga sebagai wadah 

untuk  pendidikan islam, yang menjalankan fungsinya untuk mentransformasi 

nilai-nilai ajaran islam kepada jamaah agar dapat dipahami, diinternalisasi dan 

selanjutnya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adapun faktor yang mempengaruhi peningkatan fungsi masjid sebagai tempat 

pendidikan islam antara lain: 

1. mempersiapkan tata ruang untuk pendidikan 

2. kualitas Ta’mir atau pengurus masjid yang profesional dan bertanggung  

jawab 

3. perpustakaan masjid 

4. perlengkapan sarana dan prasarana 

5. metode dan strategi pembelajaran 

 

Dimanapun masjid didirikan, fungsi masjid dan peranan yang diembannya 

sama saja, baik masjid yang terdapat dikota-kota besar maupun di desa-desa. 

Masjid adalah tempat untuk beribadah, khususnya untuk mendirikan shalat yang 

wajib ataupun yang sunah setidak-tidaknya lima kali sehari semalam, dari situ 

dikumandangkan seruan adzan. Segala kegiatan yang dilakukan di dalam masjid 

menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus masjid untuk mengaturnya, baik 



 

kegiata ibadah rutin maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk kegiatan shalat 

jum’at, umpamanya, pengurus masjidlah yang mengatur khatib dan imamnya 

begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Pengurus yang memahami arti cara 

berorganisasi senantiasa menyusun program atau rencana kegiatan, sebelum 

sampai pada tahap pelaksanaan. Program yang disusun mungkin saja hanya untuk 

memenuhi kepentingan jangka pendek, jang menengah, bahkan sampai ke jangka 

panjang. Adapun kegiatan atau program masjid  adalah: 

8. belajar mengaji buat anak-anak  

9. mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah 

10. menyelenggarakan PHBI dan khataman Al-Qur’an (syukuran bagi anak-anak 

yang tamat membaca Al-Qur’an) 

11. mengurus penyelenggaraan jenazah sekaligus menyediakan segala peralatan 

dan keperluannya 

12. kegiatan pengajian, seperti pengajian anak-anak, remaja, dan orang tua baik 

laki-laki maupun wanita. 

13. Membuka perpustakaan masjid dengan menyediakan buku-buku pengetahuan 

agama dan umum. 

14. Kaderisasi atau kepengurusan. 

 

Adapun lembaga yang terdapat di dalam masjid yaitu: 

7. Perpustakaan. 

8. Observatorium (sarana penelitian ilmiah non-formal) 

9. Baitul Hikmah 

10. Darul Hikmah 

11. Rumah sakit 

12. Majlis 

 

Kegiatan kegiatan tersebut, dilakukan di dalam masjid atau mushalla. Dengan 

adanya perencanaan seperti itu, kegiatan masjid lebih dapat berjalan dengan teratur 

dan terarah. Kebiasaan bekerja tanpa rencana adalah naif. Dengan kondisi 

masyarakat yang masih serba sederhana, rencana kerja masjid harus realistis jika 

rencana tersebut disesuaikan dengan kemampuan pelaksana dan keadaan lokal. 



 

Setiap rencana hendaknya dibuat berdasarkan musyawarah dan dibuat secara 

sempurna 

 Untuk itu, dalam upaya mengoptimalkan fungsi masjid sebagai tempat 

pendidikan islam bagi remaja diperlukan beberapa komponen pendidikan yang 

mendukung kelancaran proses pembelajaran pendidikan islam di masjid seperti 

faktor remaja, program kurikulum, perpustakaan masjid, dan kerja sama denga 

instusi lain. Jika ditinjau dari komponen remaja sebagai peserta didik dalam 

pembelajaran pendidikan islam, maka diperoleh data tentang keaktifan remaja 

dalam mengikuti pendidikan islam di masjid Al-Hidayah yang di ambil dari hasil 

observasi terhadap 50 sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 20 

Keaktifan Remaja Dalam Mengikuti Pedidikan Islam  

Di Masjid Al-Hidayah Adijaya Tahun 2017 

No Taraf Keaktifan Jumlah 

1 Sangat Aktif 8 

2 Aktif 11 

3 Kurang Aktif 26 

4 Tidak Pernah 5 

Jumlah 50 

Sumber: Hasil observasi pada pengajian remaja di masjid Al-Hidayah Adijaya 

tanggal,  



 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui taraf keaktifan remaja dalam mengikuti 

pendidikan islam di masjid Al-Hidayah masih kurang sehingga perlu diupayakan 

peningkatan sisi keaktifan pengajian remaja agar lebih baik di masa mendatang. 

Dalam upaya memfungsikan masjid sebagai wadah pendidikan islam bagi remaja 

dalam pertumbuhan pegetahuan  akan tetapi juga dalam pembentukan karakter 

remaja. Hal ini tidak cukup hanya dengan uraian yang  jelas, namun memerlukan 

teladan dari guru ngaji dan pengurus sehingga pengurus itu hendaknya berperan pula 

sebagai teladan bagi remaja.
89

 Pengurus masjid Al-Hidayah juga berperan penting 

dalam dalam pembinaan remaja. Karena disamping berperan sebagai pendidik dan 

pengarah yang mempunyai tanggung jawab untuk melihat sesuatu yang terjadi pada 

remaja. 
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BAB IV 

PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

 

Pada bab ini penulis akan melakukan pengolahan  data yang kemudian 

dianalisa dan terakhir diambil keputusan, dalam hal ini penulis menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi yang berusaha untuk memperoleh data 

tentang upaya meningkatkan fungsi masjid Al-Hidayah sebagai tempat pendidikan 

islam bagi remaja di Desa Adijaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. 

 Dalam proses analisa data ini terutama untuk memperoleh kesimpulan akhir 

yang akurat maka terlebih dahulu diadakan pengeditan (editing) dengan melakukan 

pengecekan dan penelitian terhadap data dan bahan yang masuk,apakah data sudah 

masuk secara keseluruhan atau belum dan juga apakah ada data yang tidak dapat 

dimasukkan kedalam penganalisaan, dengan demikian pengecekan ini adalah untuk 

mengkonkritkan data yang hendak dianalisis. Selanjutnya memberikan penafsiran 

terhadap hasil penelitian sehingga mudah dalam menganalisis dan menarik 

kesimpulan. 

 Dan data yang ada dianalisis dengan kata-kata atau kualitatif. Setelah data 

dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu berfikir 

dengan berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang 



 

bersifat umum. Dengan demikian maka dapat dihindari kesalahan dalam mengambil 

kesimpulan. 

 Adapun analisa dari data yang diperoleh penulis tentang upaya meningkatkan 

fungsi masjid Al-Hidayah sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di desa 

Adijaya Terbanggi Besar Lampung Tengah melalui intervieu dengan pengurus dan 

tenaga pengajar sebagai berikut: 

A. Intervieu kepada pengurus masjid Al-Hidayah 

1. Bagaimana minat remaja mengikuti pengajian dimasjid Al-Hidayah Adijaya 

Terbanggi Besar  Lampung Tengah? 

Yuono :minat remaja untuk mengikuti pengajian di masjid Al-Hidayah 

masih rendah. hal ini dilihat dari keaktifan para remaja dalam 

mengikuti pengajian. 

Interpretasi :remaja dilingkungan masjid Al-Hidayah Adijaya Terbanggi 

Besar memiliki minat yang masih rendah dalam mengikuti 

pendidikan islam yang ada di masjid Al-Hidayah. Artinya perlu 

adanya upaya pengurus untuk memberikan motivasi dan 

pendekatan bagi para remaja yang memiliki minat masih rendah. 

2. Bagaimana perhatian remaja dalam mengikuti pengajian di masjid Al-Hidayah 

Adijaya Terbanggi Besar  Lampung Tengah? 



 

Yuono :pada saat proses belajar mengajar Alhamdulilah remaja cukup 

antusius dalalm memperhatikan materi pelajaran yang 

disampaikan para ustadz 

Interpretasi   :perhatian remaja dalam mengikuti proses pembelajaran cukup 

tinggi. Ini merupakan suatu kondisi positif yang harus terus 

dipertahankan agar nilai-nilai ajaran islam mudah ditransfer 

kepada para remaja. 

3. Menurut anda bagaimana penguasaan ilmu yang dimiliki para ustadz dimasjid 

Al-Hidayah Adijaya Terbanggi Besar  Lampung Tengah? 

Yuono :Dilihat dari penyampaian materi pelajaran dan lullusan 

pendidikannya. Ustadz di masjid Al-Hidayah telah memiliki 

kemampuan dalam penguasaan materi-materi agama islam dan 

tanggung jawab dalam membina dan membimbing remaja agar 

menjadi generasi islam yang berwawasan dan berakhlak mulia. 

Interpretasi   : Ustadz  merupakan sumber belajar yaitu orang yang memiliki 

kompetensi dalam bidang pengetahuan agama islam dan 

memahami cara mengajarkan ilmu tersebut dalam proses 

pembelajaran. Artinya ustadz di masjid Al-Hidayah telah 

memiliki kompetensi dalam pengajaran agama islam. 

4. Bagaimana kemajuan pengetahuan agama yang dicapai para remaja yang 

mengikuti pengajian di masjid Al-Hidayah Adijaya Terbanggi Besar  

Lampung Tengah? 



 

Yuono : Remaja mengalami kemajuan pengatahuan agama 

dibandingkan sebelum mereka mengikuti pengajian di masjid Al-

Hidayah. 

Interpretasi : Remaja cukup tinggi dalam mengikuti proses pembelajaran 

pendidikan islam di masjid sehingga memberikan dampak 

terhadap kemajuan pengetahua yang mereka miliki 

5. Menurut pengamatan anda bagaimana kemajuan ibadah yang dialami para 

remaja yang mengikuti pengajian di masjid Al-Hidayah Adijaya Terbanggi 

Besar  Lampung Tengah? 

Yuono   :Jika dilihat dari keserasian remaja yang mengikuti 

pendidikan islam di masjid Al-Hidayah maka ada peningkatan 

ibadah dari sebelum mereka mengikuti pendidikan islam di 

masjid yaitu makin banyak remaja yang mengikuti shalat 

jama’ah di masjid, shalat jum’at, puasa, dan tarawih. 

Interpretasi : Ada peningkatan pengamalan ibadah remaja di masjid Al-

Hidayah Terbanggi Besar  Lampung Tengah. 

6. Upaya apa yang dilakukan pengurus masjid dalam rangka meningkatkan 

kualitas pendidikan islam bagi remaja di masjid Al-Hidayah Adijaya 

Terbanggi Besar  Lampung Tengah? 

Yuono :Sejauh ini upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan 

pendidikan islam di masjid Al-Hidayah Adijaya Lampung 



 

Tengah antara lain dengan menyediakan sarana pembelajaran 

yang cukup memadai, merekrut guru yang memiliki 

kemampuan mengajarkan pendidikan agama islam, 

memotivasi remaja untuk mengikuti pendidikan islam di 

masjid, mengikutkan remaja pada setiap perlombaan antar 

masjid contohnya lomba rebana. Melakukan pendekatan bagi 

remaja yang malas mengikuti pengajian. 

Interpretasi : Upaya –upaya yang dilakukan pengurus masjid Al-Hidayah 

Adijaya Lampung Tengah dalam meningkatkan pendidikan 

islam bagi remaja antara lain dengan penyediaan fasilitas 

pembelajaran, pengadaan guru yang kompeten, memotivasi 

remaja dan mengikutkan remaja dalam perlombaan 

7. Kurikulum apa yang dipakai dalam pendidikan islam bagi remaja di masjid 

Al-Hidayah Adijaya Terbanggi Besar  Lampung Tengah? 

Yuono : Secara konsep kurikulum pendidikan islam bagi remaja telah 

ada dan di peroleh dari Departemen Agama. Jadwal yang 

disusun setiap minggunya bedasarkan materi yang ada dalam 

kurikulum. Namun dalam pelaksanaan pendidikan islam bagi 

remaja di sesuaikan  dengan kebutuhan tanpa berpedoman 

pada kurikulum yang ada. 

Interpretasi : Kurikulum di masjid Al-Hidayah telah ada dari Departemen 

Agama. Namun kurikulum tersebut kurang 



 

diimplementasikan sebagai acuan dan petunjuk dalam 

pelaksanaan program pendidikan islam bagi remaja di masjid 

Al-Hidayah. 

8. Pelatihan apa yang telah dilaksanakan pengurus masjid dalam rangka 

pengembangan potensi remaja islam? 

Yuono :Secara khusus kursus-kursus yang dilaksanakan tidak ada, 

hanya dalam bentuk kesenian islam berupa qasidah dan 

rebana yang biasanya digunakan untuk megisi acara dalam 

memperingati hari besar islam 

Interpretasi :tidak ada pelatihan yang khusus bagi remaja di masjid Al-

Hidayah Lampung Tengah, pelatihan tersebut hanya dalam 

bentuk seni budaya islam yaitu Qasidah dan Rebana. Artinya 

pelatihan lain yang dapat menarik minnat remaja untuk 

mengikuti pendidikan islam masih sedikit. Pengurus masjid 

bisa memprogramkan lagi kursus-kursus yang dapat 

memotivasi minat belajar remaja contohnya pelatihan bahasa, 

kepemimpinan dan ketrampilan menjahit dan lain sebagainya. 

9. Menurut penelitian anda bagaimana kualitas ustadz sebagai tenaga 

pengajar pendidikan islam bagi remaja di masjid ini? 

Yuono :Secara umum kualitas ustadz disini tergolong baik, ini karena 

rata-rata mereka alumni dari pondok pesantren dan perguruan 

tinggi islam. Para Ustadz juga bertanggung jawab terhadap 



 

tugas pendidik yang diembannya serta menunjukkan akhlak 

mulia yang dapat dicontoh bagi para remaja. 

Interpretasi :kualitas ustadz di masjid Al-Hidayah Lampung Tengah 

tergolong baik dalam pembelajaran pendidkan islam baik 

secara personal maupun peodagogik. 

10. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan islam bagi 

remaja di masjid ini? 

Yuono  :Kendala pelaksanaan pendidikan islam bagi remaja yaitu 

kurang nya antusias remaja terhadap pendidikan islam. Hal ini 

ditunjukkan dari kehadiran dan perhatian remaja dalam 

mengikuti pendidikan islam. Masih banyak remaja yang 

kadang-kadang hadir dan kadang tidak. 

Interpretasi : Minat remaja mengikuti pendidikan islam menjadi salah satu 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan islam bagi remaja di 

masjid Al-Hidayah Terbanggi Besar Lampung Tengah. 

11. Apakah ada pihak Dinas atau LSM  yang meninjau pengajian remaja di 

masjid ini? 

Yuono :Sejauh ini belom ada pihak Dinas atau LSM yang meninjau 

dan melihat pengajian remaja yang ada di masjid Al-Hidayah 

Lampung Tengah. 

Interpretasi: Tidak ada pihak terkait yang meninjau dan melihat pengajian 

remaja di Masjid Al-Hidayah Lampung Tengah. 



 

12. Apakah pengurus mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam 

meningkatkan pendidikan islam di masjid Al-Hidayah Adijaya Terbanggi 

Besar  Lampung Tengah? 

Yuono  :Kami berdiri sendiri dan belum ada sponsor atau pihak lain 

yang bekerjasama dalam peningkatan pendidikan islam bagi 

remaja di masjid ini. 

Interpretasi  :Tidak ada pihak-pihak yang bekerjasama dengan masjid Al-

Hidayah dalam meningkatkan pendidikan islam bagi remaja. 

 

B. Intervieu Ditujukan Kepada Ustadz Pengajian 

1. Apakah ada panduan dari pengurus masjid tentang pelaksanaan 

pendidikan islam bagi remaja yang sedang berjalan? 

Abdul Hak :Panduan sebagai tata laksana untuk pendidikan islam bagi 

remaja tidak kami terima, namun kami diberikan buku dan 

jadwal sebagai acuan. Kami hanya di beri wewenang untuk 

mendidik dan mengajarkan nilai-nilai islam serta mengajarkan 

Al-Qur’an dengan segenap kemampuan yang kami miliki. 

Interpretasi: Dalam proses belajar mengajar pengajaran hanya disesuaikan 

dengan jadwal dan materi. Artinya tidak ada kurikulum yang 

dapat dijadikan acuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

 



 

2. Bagaimana pendapat anda tentang remaja sebagai peserta didik dalam 

pendidikan islam di masjid ini? 

Abdul Hak :Sebagai remaja yang mengalami gejolak jiwa kami selaku 

pendidik memahami masa itu. Sepengetahuan kami remaja di 

lingkungan masjid ini masih terbuka dan mudah memahami 

materi pelajaran yang di sampaikan 

Interpretasi :Remaja dilingkungan masjid Al-Hidayah mudah terbuka dan 

dalam menyampaikan materi pembelajaran mudah 

memahaminya. 

3. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki masjid sebagai penunjang 

kegiatan pendidikan islam bagi remaja? 

Abdul Hak :Berkenaan dengan sarana dan prasarana yang tersedia kami 

merasa terfasilitasi. Maksudnya sarana dan prasarana yang 

ada cukup memadai untuk menunjang kegiatan belajar. Hanya 

saja perpustakaan yang kami miliki belum memiliki koleksi 

buku yang cukup bagi kebutuhan pengembangan ilmu remaja 

islam. 

Interpretasi :Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar di masjid Al-hidayah cukup memadai. Namun 

masih perlu adanya pengadaan buku-buku yang mendukung 

pengembangan pengetahuan remaja. 

 



 

4. Metode apakah yang digunakan dalam penyampaian materi pendidikan 

agama islam bagi remaja? 

Abdul Hak :Penggunaan metode disesuaikan dengan materi yang dibahas, 

kalau materi shalat menggunakan metode demonstrasi atau 

praktek ibadah begitu juga dengan materi yan lain 

menyesuaikan. Namun metode yang banyak digunakan yaitu 

ceramah, demonstrasi, tanya jawab dan diskusi. 

Interpresi : Dalam proses belajar mengajar ustadz meggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dan di sesuaikan dengan materi 

pelajaran yang di sampaikan. 

5. Secara umum apasaja yang menjadi kendala bagi pengembangan 

pendidikan islam bagi remaja di masjid ini? 

Abdul Hak :Berkenaan dengan remaja yaitu rendahnya minat remaja 

dalam mengikuti pendidikan islam, mungkin hal ini 

disebabkan karena kurang menarik program pendidikan yang 

dapat menggali potensi remaja islam. Ke depannya kami akan 

mencoba mengupayakan merubah pola pendidikan dan 

memberi program-program yang menarik yang dapat 

memotivasi remaja untuk lebih giat dalam pendidikan islam. 

Bukan hanya dalam bidang seni rebana tetapi pada kegiatan 

yang lain. 



 

Interpretas : Salah satu kendala yang dihadapi para ustadz yaitu program-

program pendidikan yang kurang menarik sehingga 

berdampak pada rendahnya minat untuk mengikuti 

pendidikan islam di masjid Al-Hidayah. 

6. Upaya apakah dilakukan ustadz dalam meningkatkan pendidikan islam 

bagi remaja di masjid Al-Hidayah Adijaya Terbanggi Besar  Lampung 

Tengah? 

Abdul Hak :Upaya yang dapat kami lakukan yaitu memberikan motivasi 

kepada remaja untuk aktif mengikuti pengajian, melakukan 

pendekatan dengan remaja yang kurang aktif, menyampaikan 

ilmu pengetahuan islam seoptimal mungkin sesuai dengan 

kemampuan yang kami miliki. 

Interpretasi : upaya yang dilakukan para ustadz dalam meningkatkan 

pendidikan islam bagi remaja di Masjid Al-Hidayah yaitu 

memotivasi remaja dan melakukan pendekatan. 

7. Bagaimana pengadaan dan pengelolaan buku-buku di perpustakaan masjid 

Al-Hidayah Adijaya Terbanggi Besar  Lampung Tengah? 

Abdul Hak :Buku-buku yang menunjang pendidikan islam bagi remaja 

sangat minim dan pengelolaanya juga seadanya. Mungkin hal 

ini  disebabkan kurangnya donatur yang menyediakan buku-

buku pendidikan bagi remaja. 



 

Interpretasi : Keadaan buku-buku di perpustakaan masih minim dan tidak 

ada donatur yang menyumbang untuk pengadaan buku 

tersebut. 

 Berdasarkan hasil jawaban wawancara dan interpretasi, observasi dan 

dukomentasi, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang di lakukan  oleh 

pengurus dan ustadz di masjid Al-Hidayah dalam meningkatkan fungsi masjid 

sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di desa Adijaya Terbanggi Besar 

Lampung Tengah. 

1. Penyediaan sarana dan prasarana yanng cukup memadai. 

Sarana dan prasara merupakan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai maka 

kelancaran pembelajaran serta pemenuhan kebutuhan pembelajaran akan fasilitas 

tercukupi sehingga diharapkan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Di masjid Al-

Hidayah Adijaya Lampung Tengah telah tersedia sarana dan prasarana yang cukup 

memadai. Ini merupakan upaya yang dilakukan oengurus masjid meningkatkan 

fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja. Hal ini dikemukakan 

dari hasil intervieu dengan pengurus item no. 6 dan intervieu dengan ustadz item 

no. 3, pertanyaan ini juga didukung oleh hasil observasi dan dokumentasi bahwa 

sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran pendidikan islam bagi 

remaja cukup memadai. 

 



 

2. Perekrutan tenaga pengajar yang kompeten. 

Pendidik merupakan komponen yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. 

Kompetensi pendidik mempengaruhi kualitas anak didik yang diajarnya. Ustadz 

atau guru harus memiliki kompetisi baik secara teoritas maupun praktis. 

Kompetensi tersebut menyangkut kompetensi kepribadian dan kompetensi 

personal. 

Upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid Al-Hidayah dalam meningkatkan 

fungsi masjid salah satunya dengan perekrutan tenaga pengajar yang komponen. 

Hal ini didukung intervieu dengan pengurus masjid item no. 3,6 dan 9 serta 

intervieu dengan ustadz yaitu item no. 4 dan 6 

Penyataan ini juga didukung hasil observasi yang menunjukkan akhlak mulia para 

ustadz dalam memberikan teladan dan penguasaan materi pelajaran dalam proses 

belajar mengajar. Serta data dokumentasi yang menunjukkan tingkat pendidikan 

para ustadz.  

3. Memotivasi remaja. 

Memotivasi akan membangkitkan sebuah perubahan energi diri manusia, sehingga 

akan bersinergi dengan persoalan-persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan emosi 

untuk kemudian dimanifestasikan dalam tindakan atau melakukan yang mengarah 

pada tujuan tertentu. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus dan Ustadz di masjid Al-Hidayah 

selalu memberika motivasi untuk mengikuti pendidikan islam bagi remaja di 

masjid. Upaya tersebut didukung hasil intervieu dengan pengurus item ni. 6 dan 



 

intervieu dengan ustadz no. 6. Hal ini juga didukung dari hasil observasi bahwa 

setiap selesai dalam proses pembelajaran ustadz selalu memberikan motivasi dan 

melakukan pendekatan dengan remaja peserta pengajian pendidikan islam di 

masjid Al-Hidayah Adijaya. 

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapa disimpulkan bahwa 

upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus dan ustadz di masjid Al-Hidayah 

dalam meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi 

remaja di desa Adijaya sebagai berikut: 

1. Penyedian sarana dan prasarana yang cukup memadai. 

2. Perekrutan tenaga pengajar yang kompeten 

3. Memotivasi remaja 

4. Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam jiwa anak 

5. Peran orang tua dalam membangun dan mengembangkan kepribadian anak 

6. Menyelenggarakan PHBI dan Kegiatan Pengajian 

7. Kaderisasi atau kepengurusan 

 

  

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari pokok pembahasan yang diangkat oleh penulis tentang upaya 

meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di desa 

Adijaya Lampung Tengah. Maka penulis memberikan beberapa kesimpulan 

sebagai hasil analisa data yang telah penulis lakukan berdasarkan permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut: 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus dan ustadz di masjid Al-Hidayah 

dalam meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat pendidikan islam bagi remaja di 

desa Adijaya Lampung Tengah sebagai berikut:  

1. Penyedian sarana dan prasarana yang cukup memadai 

2. Perekrutan tenaga pengajar yang kompeten 

3. Memotivasi remaja. 

4. Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam jiwa anak 

 

 

 



 

B. Saran-Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab yang lalu maka 

penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada penyelenggara pendidikan islam di masjid diharapkan memperhatikan 

dan tanggap terhadap perubahan kurikulum sehingga dapat diimplementasikan 

dalam pendidikan islam di masjid. 

2. Kepada remaja hendaknya semangat menuntut ilmu selagi muda seperti syiar 

“ belajar diwaktu kecil bagai mengukir diatas batu”. Gunakan kesemptan 

selagi masih muda 

3. Hendaknya terjalin kerjasama antara penyelenggara pendidikan islam di 

masjid, instansi pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan 

pendidikan yakni beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia 

C. Penutup 

 Puji syukur alhamdulilah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang 

senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan 

kelemahan dalam skripsi ini, baik dari segi bahasa ataupun penyusunannya. Untuk 

itu, saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi sebuah kebaikan. 



 

 Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat , khususnya 

bagi penulis dan umumnya bagi pembaca sekalian. Semoga Allah SWT melindungi 

kita semua, amin dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih. 

 Wabillahi taufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarokatuh. 
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