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ABSTRAK
STRATEGI DAKWAH BAKOR RISMA DALAM MENANAMKAN
NILAI-NILAI AKHLAK PADA REMAJA
DI BANDAR LAMPUNG
Oleh
Rohmatinisah
Strategi dakwah adalah metode, siasat, taktik atau cara yang dipergunakan
dalam aktivitas dakwah yakni untuk mengajak, memanggil dan menyeru manusia
dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah SWT.
Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah strategi dakwah yang digunakan BAKOR
RISMA dalam memberikan pengetahuan keagamaan terhadap remaja dan untuk
meningkatkan keimanan dan juga menanamkan nilai-nilai akhlak.
Masalah penelitian yang penulis kemukakan adalah Bagaimana strategi
dakwah yang digunakan BAKOR RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada
remaja di Bandar Lampung. serta apa saja faktor pendukung dan penghambat
BAKOR RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak tersebut. Jenis penelitiannya
adalah penelitian lapangan (Field Research) dan sifat penelitian ini adalah deskriptif.
Adapun yang menjadi sampel adalah seluruh pengurus BAKOR RISMA yang
berjumlah 19 orang. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah
wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Maka selanjutnya penelitian tersebut
dianalisa menggunakan analisa kualitatif yang menghasilkan data berupa dengan
kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati.
Dari hasil temuan dilapangan: Penulis mengetahui Strategi dakwah yang
digunakan BAKOR RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak terhadap remaja
adalah menggunakan strategi sentimental, strategi rasional, dan strategi indrawi. Dan
diimbangi dengan azas-azas strategi dakwah yaitu azas psikologis dan azas efektivitas
dan efisiensi. Strategi dan azas-azas sesuai dengan apa yang ada dilapangan yakni
da’i menggunakan strategi dakwah tersebut karena sasaran dakwahnya adalah remaja.
Dari hasil penelitian ini juga penulis dapat mengetahui faktor pendukung dan faktor
penghambat dalam pelaksanaan menanamkan nilai-nilai akhlak terhadap remaja.
Adapun temuan dalam pelaksaan strategi dakwah tersebut adalah BAKOR
RISMA sebagai da’i dan juga juru dakwah memberikan arahan dan juga bimbingan
terhadap sasaran dakwahnya yakni remaja dalam menanamkan nilai-nilai akhlak,
sehingga remaja dapat meningkatkan keimanan dan juga pengetahuan serta
mempunyai akhlakul karimah yang baik dalam kehidupannya.
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MOTTO

ان لَ ُك ْم فِي َرسُو ِل ه
ان
َ َّللاِ أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْه َك
َ لَقَ ْد َك
َّللاَ َو ْاليَ ْو َم ْاْل ِخ َر َو َذ َك َر ه
يَرْ جُو ه
َّللاَ َكثِيرًا
Artiny:“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.”
(Q.S. Al-Ahzab:21)1

1

h.617

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung, 1993),
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan judul
Judul merupakan hal penting, karena judul ini akan memberikan suatu
gambaran tentang isi skripsi. Masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah
“STRATEGI DAKWAH BAKOR RISMA DALAM MENANAMKAN NILAINILAI AKHLAK PADA REMAJA DI BANDAR LAMPUNG”. Dalam judul
diatas terdapat beberapa istilah, oleh karena itu untuk mengetahui istilah-istilah
tersebur dapat dijelaskan sebagai berikut :
Strategi dakwah terdiri dari dua kata yaitu strategi dan dakwah: Strategi
ditinjau dari segi bahasa diartikan sebagai siasat, kiat, trik atau cara. Sedangkan
secara umum strategi adalah ialah suatu garis haluan besar dalam bertindak untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan. 2 Menurut Jamaluddin kafie dakwah
adalah suatu sistem dari seseorang, kelompok atau segolongan umat Islam sebagai
aktualisasi imaniah yang dimanifasekan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan,
undangan doa yang menyentuh yang disampaikan dengan ikhlas dengan
menggunakan metode, sistem dan tekhnik tertentu agar menyentuh tingkah
lakunya untuk mencapai tujuan tertentu.3

2
3

Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 5.
Jamaluddin Kaffie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Offset Indah, 1993), h.29.
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Strategi dakwah menurut Asmuni Syukir dalam bukunya dasar-dasar
strategi dakwah Islam, mengatakan “strategi dakwah diartikan sebagai metode,
siasat, taktik atau maneuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah”.4
Badan Koordinator remaja Islam Masjid (BAKOR RISMA) adalah suatu
organisasi non formal yang mengatur dan mengkonsep suatu kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk memudahkan delegasi dan pembagian tugas serta untuk
membina dan mendidik anak remaja untuk mempelajari pengetahuan keagamaan,
dan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitasnya dalam pembinaan akidah,
akhlak, ukhuwah, intelektual dan keterampilan.5 Menurut Zakiah Daradjat remaja
biasany berusia 13-20 tahun.6
Berdasarkan pengertian kalimat di atas, strategi dakwah yang dimaksud
oleh penulis adalah cara atau taktik yang digunakan badan koordinator (BAKOR)
dalam mengajak, meyeru anggota remaja Islam masjid (RISMA) untuk
mempelajari pengetahuan keagamaan, mendidik dan membina remaja kepada
kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar memperoleh
kebahagiaan dunia dan akhirat.
Menanamkan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, teratur
dan terarah secara bertanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian

4

Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 32.
Ditjen Bimas dan Urusan Haji, Peta Remaja Masjid (Proyek Peningkatan Tenaga
Keagamaan, 1994/1995), h.34.
6
Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja (Jakarta: Rajawali Press, 2000), Cet. Ke-5.
5
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dengan segala aspek-aspeknya.7 Sedangkan nilai merupakan sesuatu yang
berharga, berguna, indah, memperkaya batin dan menyadarkan manusia akan
harkat dan martabatnya. Nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal
itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai dan dapat menjadi objek
kepentingan.
Akhlak merupaka kekuatan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati
nurani, pikiran, perasaan dan kebiasaan yang manyatu. Membentuk suatu
kesatuan tindakan akhlak yag dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Semua
yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam
diri manusia sendiri sebagai fitrah, sehingga ia mampu membedakan mana yang
baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat.
Berdasarkan uraian di atas maka pengertian judul secara keseluruhan
adalah cara atau taktik yang digunakan badan koordinator RISMA seperti da’i,
pembina, dan pengurus BAKOR RISMA untuk mendorong, menyeru dan
mengajak anggotanya mencapai tujuan suatu organisasi yaitu dengan cara
menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja yaitu anggota RISMA.Yang
dimaksud dalam akhlak tersebut adalah mengajarkan remaja tentang berprilaku
baik seperti sopan santun terhadap orang tua, ramah terhadap orang lain, suka
menolong dan lain sebagainya.

7

Depag RI, Pola pembinaan Mahasiswa IAIN, (Jakarta: 1983), h.6.
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B. Alasan Memilih Judul
Adapun beberapa alasan penulis memilih judul “Strategi Dakwah Bakor
Risma Dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak Pada Remaja Di Bandar
Lampung,” adalah:
1. Seperti yang diketahui, kenakalan remaja saat ini semakin tidak
terkontrol dan jika tidak dibimbing ke arah yang benar remaja akan
terjerumus pada tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Oleh karena itu
selain peran orang tua, Badan Koordinator RISMA diharapkan mampu
untuk menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja, sehingga mereka
dapat membentengi diri mereka dengan ilmu pengetahuan agama yang
diajarkan.
2. Strategi dakwah merupakan cara atau taktik yang digunakan BAKOR
RISMA untuk mendorong, menyeru dan mengajak anggota RISMA
yakni para remaja agar senantiasa melakukan kebaikan dan mencegah
kemungkaran. Sehingga mereka dapat mempunyai akhlak yang baik dan
dapat berprilaku baik.
C. Latar Belakang Masalah
Di era informasi dan globalisasi tak dapat dipungkiri lagi bahwa
kehadiran informasi global berteknologi tinggi telah membawa berbagai dampak
negatif dan positif, kemajuan teknologi amat dekat hubunganya dengan
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kemajuan hidup manusia untuk lebih mudah dan lebih efisien.Tetapi manusia
sering terbuai nikmat yang kita dapatkan, hingga kita melupakan atau
menyampingkan fitrah kita sebagai umat untuk beribadah kepada Allah SWT.
Perkembangan teknologi telah dikuasai oleh mayoritas dari kalangan
remaja, kini dengan hadirnya teknologi di tengah-tengah kita telah menyita
waktu sengang anak-anak, remaja bahkan orang dewasa yang seharusnya berada
di lingkungan majelis ta’lim, mushola dan masjid, kini yang sering kita jumpai
mereka lebih memilih menghabiskan waktu dengan memaikan handphone
(gadget) dan layar kaca dengan jutaan informasi yang disajikan mulai dari berita,
hiburan, musik, permainan dan lain sebagainya yang cukup banyak menyita
waktu mereka.
Kondisi perilaku dan kepribadian anak-anak remaja saat ini sangat jauh
dari yang diharapkan. Perilaku mereka cendrung menyimpang dari nilai-nilai
ajaran Islam, nilai-nilai sosial dan budaya. Seperti banyaknya anak remaja yang
terjerumus pada pergaulan bebas, pemakai dan pengedar narkoba, terlibat dalam
kasus-kasus kriminal seperti pencurian, pemerkosaan serta tauran antar remaja
Hal ini menunjukan betapa kondisi anak-anak remaja pada saat ini berada dalam
masalah besar.
Dengan melihat kondisi di atas, perlu adanya tindakan khusus dalam
mengatasi hal tersebut khususnya dari peranan orang tua dengan dibekali
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pengetahuan agama yang cukup. Dengan bekal agama yang cukup remaja dapat
membentengi diri dari hal-hal negatif.
Majelis ta’lim merupakan wadah dalam menuntut ilmu yang biasa
dihadiri mulai dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Majelis ta’lim
merupakan alternatif dari lembaga formal yang ada disekitar kita, majelis ta’lim
lebih terjangkau dalam segi waktu, biaya dan lokasi. Dan untuk permasalahan
remaja perlu upaya peningkatan mutu atau kualitas dalam segi kegiatannya.
Khususnya kegiatan dalam pembinaan umat melalui kegiatan dakwah salah
satunya adalah BAKOR RISMA, BAKOR RISMA disusun dengan kurikulum
dan pokok-pokok bahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan problematika
yang sedang dihadapi para remaja. Disamping itu juga kegiatan keagamaan yang
dikemas dengan baik dan menarik akan memberikan input positif bagi remaja.
Sehingga diharapkan pelaksanaan dakwah yang dilakukan tepat sasaran dan
efektif.
Islam sebagai agama dakwah menaruh harapan yang besar pada remaja,
yaitu melanjutkan cita-cita Islam dan bangsa tercinta. Mereka seolah-olah sedang
meniti jembatan yang panjang dan banyak rintangan yang dihadapi. Ada kalanya
mereka tergelincir dari jalan yang lurus dan terbawa arus yang membuat mereka
terjerumus dalam hal negatif.
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Dakwah Islam memerlukan sebuah strategi baru yang mampu
mengantisipasi perubahan zaman yang semakin dinamis. Oleh sebab itu dalam
rekayasa peradaban Islam sekarang ini untuk menyongsong kebangkitan umat di
zaman modern diperlukan formasi strategi yang tepat.8
Dakwah harus tampil secara aktual, faktual, dan kontekstual. Aktual
dalam arti memecahkan masalah terkini (kontemporer) yang sedang hangathangat di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu dakwah haruslah dikemas dengan
cara dan metode yang tepat. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT dalam
surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

ِه َٱ ۡح ىس ُ ُۚن
ِ ٱ ۡد ُع إ ى َٰل ىس ِب
يل ىرب ّ ىِك بِٱمۡ ِح ۡۡكى ِة ىوٱمۡ ىم ۡو ِع ىظ ِةٱمۡ ىح ىس نى ِِۖة ىو ىج َٰ ِدمۡهُم بِٱم َّ ِِت ِ ى
ِ
ِ ِ إ َّن ىرب َّ ىك ه ىُو َٱعۡ ى َُل ِب ىمن ضى َّل ىعن ىس ِب
يِلۦ ىوه ىُو َٱعۡ ى َُل بِٱمۡ ُمهۡ ىت ِد ىين
ِ
Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk an-nahl”.(Q.S. An-Nahl ayat 125)9
Untuk mempermudah dakwah Islam maka dibentuklah suatu organisasi
atau lembaga yang merupakan sebuah kekuatan umat yang disusun dalam satu
kesatuan berupa bentuk persatuan mental dan spiritual serta fisik material di
bawah pimpinan sehingga dapat melaksanakan tugas lebih mudah, terarah, dan
8

M.Bahri Ghazali, Komunikatif Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah,
(Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1997), Cet Ke-1, h.33.
9
Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung ,
1993), h.399.
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jelas motivasinya sertajelasarah dan tujuannya sehingga dapat mengetahui
tahapan-tahapanyang harus dilaluinya. 10
Badan Koordinator Remaja Islam Masjid atau yang biasa disingkat
(BAKOR RISMA) merupakan suatu lemabaga pendidikan non formal Islam
yang berusaha mengajak para remaja yang berada di Bandar Lampung
Khususnya di lingkungan Kelurahan Penengahan Tanjung Karang Pusat Bandar
Lampung untuk lebih meningkatkan keagamaan kepada masyarakat agar lebih
bertakwa kepada Allah SWT. Selain itu, lembaga ini juga mempunyai peran
penting sebagai media dakwah untuk memberikan pembinaan lebih mengenai
agama Islam terhadap para remaja setempat. Hal ini membuktikan dengan
BAKOR RISMA mengadakan kegiatan-kegiatan Islami dan menyajikan materimateri pembelajaran dengan beberapa metode seperti metode ceramah, media
audio visual, media tulis dan beberapa kegaiatan positif laiinya, sehingga para
remaja yang terjerumus dalam lembah hitam secara perlahan-lahan masuk dalam
organisasi BAKOR RISMA dan menjadi pribadi yang religi.
Sebagai salah satu lembaga komunikasi umat Islam, BAKOR RISMA
mempunyai fungsi dan peran dalam menyiarkan ajaran Islam khususnya bagi
para remaja. Di zaman modern ini merupakan sebuah tantangan barubagi
BAKOR RISMA untuk mencari solusi agar program yang dijalankannya dapat

10

Tuty Alawiyah, AS, Strategi Dakwah Di Kalangan Majelis Ta‟lim, (Bandung:
Mizan,1997), Cet Ke-1, h.64.
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disukai dan digemari para remaja. Dengan memanfaatkan media yang ada
BAKOR RISMA bekerja sama dengan da’i untuk menyajikan materi dengan
menggunakan audio visual, hal ini dilakukan BAKOR RISMA karena dikatakan
“berdakwah dengan menggunakan media yang canggih, dapat meminimalisir
hambatan-hambatan efektifitas dakwah”.
Berdasarkan latar belakang di atas dan mengingat pentingnya sebuah
lembaga non-formal yang harus memiliki suatu strategi untuk memberikan
atmosfir yang baik kepada para remaja, BAKOR RISMA menjadi wadah bagi
remaja agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta memiliki
akhlak yang baik.
Hal ini menggugah penulis untuk mengetahui tentang kegiatan BAKOR
RISMA dan strategi dakwah apa yang digunakan BAKORRISMA guna
membina remaja Islam masjid di Bandar Lampung.
D. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan

diatas maka

dapatlah diungkapkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian
ini yaitu:
1. Bagaimana strategi dakwah BAKOR RISMA dalam menanamkan nilainilai akhlak pada remaja di Bandar Lampung ?
2.

Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan nilai-nilai
akhlak pada remaja di Bandar Lampung ?
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E. Tujuan dan kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui strategi dakwah yang digunakan dalam menanamkan
nilai-nilai akhlak pada remaja di BAKOR RISMA Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahambat pelaksanakan
strategi dakwah dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja di
Bandar Lampung.
Adapun dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna antara lain sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan
khususnya pada bidang dakwah dan dapat dijadikan sebagai salah satu
acuan bagi peneliti yang secara khusus mengkaji masalah yang berkaitan
dengan strategi dakwah dan remaja.Selain itu penelitian ini dapat
dijadikan bahan bacaan, refrensi, kajian, rujukan akademis serta
menambah wawasan bagi peneliti.
2. Manfaat Praktis
Dapat dijadikan suatu sumbang informasi, pemikiran bagi mahasiswa
komunikasi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tentang strategi
dakwah Bakor RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada
remaja, dapat menjadi literatul bagi penelitian selanjutnya, dan berguna
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untuk menambah wawasan masyarakat tentang strategi dakwah bagi
remaja.
F. Metodologi Penelitian
Metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam
mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat
memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau
tujuan pemecahan permasalahan. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk
mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara
hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat
digunakan untuk menyelsaikan atau menjawab problemnya. Dapat disimpulkan
bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh
kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.11
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian
Suatu penelitian bertujuan untuk memahami suatu permasalahan
sehingga dapat dikembangkan kebenarannya, maka perlu dibutuhkan
suatu metode dalam sebuah penelitian, yakni rumusan yang terdiri
dari sejumlah langkah-langkah yang dirangkaikan, dalam upaya untuk
memunuhi kriteria ilmiah secara sistematis.
Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan dalam penelitian ini
11

Joko Subagio, Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:Rineka Cipta,
1997), h.2.
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berupa penelitian lapangan (field research), maksudnya suatu
penelitian yang dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan
mengangkat data-data yang ada dilapangan.12
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang
berkenaan dengan strategi dakwah yang digunakan BAKORRISMA
bandar lampung.
b. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu
penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan, memaparkan,
dan melaporkan suatu keadaan objek penelitian.13 Dari pengertian ini,
maka penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk
melukiskan, menggambarkan, dan atau melaporkan kenyataankenyataan yang lebih terfokus pada masalah proses strategi dakwah
BAKOR RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja.
2. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.14Sedangkan
menurut Sudjana, “populasi adalah totalitas semua nilai yang
mungkin hasilnya menghitung atau pengukur kuantitatif maupun
12
13

Ibid, h.4.
M. Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Researc, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975),

h.22.
14

,Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,(Jakarta: PT Rineka
Cipta,2006), h.130.
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kualitatif mengenai krakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan
yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.15
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh kepengurusan BAKOR RISMA Bandar Lampung, yaitu
penasehat, pembina, da’i, dan pengurus harian, yang berjumlah
keseluruhannya adalah 19 orang. Yang terdiri dari gabungan 3 masjid
yang ada aktif tergabung di BAKOR RISMA Kecamatan Kedaton
Bandar Lampung yaitu masjid Babussalam, masjid Al-Hikmah dan
masjid Al-Hidayah.
Yang terdiri dari :
b. Sampel
Sampel adalah “sebagian atau wakil yang akan diteliti”.16
Karena jumlahnya pada penelitian ini kurang dari 100 maka semua
diambil sebagai objek penelitian atau sumber data. Dengan demikian
penulis menggunakan penelitian populasi atau sering disebut total
sampling yang maksudnya adalah semua populasi dijadikan data
tanpa disampel.

15
16

Sudjana, Metode Stastistik, (Bandung: Tarsito, 2002),h.6.
Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h.104.
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3. Metode Pengumpulan Data
Untuk menghimpun data lapangan yang diperlukan dalam penelitian
ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:
a. Metode Interview
Metode

interview

merupakan

salah

satu

teknik

mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya
jawab, baik secara langusng maupun tidak langsung dengan sumber
data. Hal ini dijelaskan oleh Sutrisno Hadi sebagai berikut: “interview
dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan
tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan
berlandasan kepada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang
atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab itu.”17 Dalam
hal ini penulis berusaha melakukan pengumpulan data melalui
wawancara, atau dialog terhadap orang yang dapat memberikan
informasi yang dibutuhkan, dengan cara bertanya langsung kepada
responden.18
Menurut jenisnya interview dibedakan menjadi tiga yaitu:
“interview terpimpin, interview tidak terpimpin, dan interview bebas
terpimpin.”19 Jenis interview yang dipakai dalam penelitian ini adalah
interview bebas terpimpin, di mana pelaksanaan wawancara
17

Ibid, h.193.
Kartono Kartini, Pengantar Riset Sosial (Bandung:CV. Mandar Jaya,1996),h.49.
19
Ibid, h.193.
18
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berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat
memberikan jawabanya secara bebas atau tidak dibatasi ruang
lingkupnya, selagi tidak menyimpang dari pernyataan yang telah
disediakan sebelumnya. Interview dalam penelitian adalah sebagai
alat pengumpulan data umum (primer) diharapkan dengan cara ini
dapat memperoleh data yang berkaitan dengan strategi dakwah yang
digunakan BAKOR RISMA dalam mengahadapi problem remaja, dan
dapat membina remaja sesuai dengan ajaran Islam yaitu yang disebut
dengan menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik terhadap remaja.
Interview dilakukan terhadap ketua badan koordinator RISMA,
pembina, pengurus, dan da’I, yang aktif dan dianggap dapat
memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode
interview dalam penelitian ini dilakukan sebagai metode pokok.
b. Metode Observasi
Observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya
tujuan yang ingin dicapai.20Perilaku yang tampak dan dapat berupa
perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, didengar, dapat
dihitung, dapat diukur. Dengan pengertian tersebut jelaslah bahwa
yang dimaksud dengan teknik observasi adalah pengumpulan data
dengan cara pengamatan langsung terhadap subjek dengan alat indra.

20

131.

Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), h.
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Metode ini penulis gunakan untuk mengamati dan mencatat
kejadian-kejadian pelaksanaan strategi dakwah yang digunakan
BAKOR

RISMA

dalam

membina

anggota

RISMA

dalam

menanamkan nilai-nilai akhlak.
c. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data yang variabel
berupa catatan, traskip, buku, majalah, notulen, rapat, agenda dan
sebagainya.21
Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data
yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah
dan bukan berdasarkan perkiraan.22
Dokumen tersebut berupa agenda kegiatan, program kerja,
susunan

kepengurusan, dan data-data

tertulis lainnya.Metode

dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap.
4. Metode Analisis Data
Data yang dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data
yang telah disebutkan di atas lalu diolah yaitu dipilih-pilih dan
dikelompokan menurut jenisnya masing-masing, yaitu data tentang bentuk
21
22

h.158.

Suharsimi Arikunto, Op.Cit. h.20.
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
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upaya, materi, metode, bentuk pembinaan, hambatan, faktor pendukung,
baik didapat dari interview, observasi maupun dokumentasi, sesudah data
diolah tersebut kemudian di analisis. Penelitian ini penulis menggunakan
analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap data bukan
berwujud angka-angka melainkan yang jumlahnya hanya sedikit, bersifat
monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun
kedalam suatu struktur klasifikasi).
Selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa data
yang bersifat kualitatif yang dapat diartikan “metodologi kualitatif sebagai
prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa dengan katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.”23
Pada tahap akhir peneliti menarik sebuah kesimpulan dimana peneliti
menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang
bersifat umum ke khusus. Pengetahuan khusus yang dimaksud di sini yaitu
temuan-temuan tentang strategi dakwah yang digunakan BAKOR RISMA
dalam membina remaja sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan cara
menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja.

23

De, Lexi, J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
1991), h.3.
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G. Tinjauan Pustaka
Untuk

menghindari

dari

tindak

plagiarism

peneliti

melakukan

penelusuran terhadap penelitian yang relevan dengan strategi dakwah BAKOR
RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak .Setelah melakukan penelusuran,
ada beberapa karya yang membahas strategi dakwah RISMA, tetapi bahasan
yang ditulis berbeda.
Beberapa penelitian yanng relevan dengan strategi dakwah BAKOR
RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada remaja sebagai berikut :
1. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
disusun oleh Diah Maulidia, NPM : 109051000099 pada tahun (2013) yang
berjudul “Strategi Pembinaan Keagamaan Remaja Islam Musholla AlHidayah Sawangan Kota Depok”.
2. Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam disusun oleh Ira Pratiwi, NIM :B01210031
pada tahun (2014) yang berjudul “Strategi Dakwah Remaja Masjid
(REMAS) Baitul-Taqwa Dalam Upaya Meningjatkan Nilai Keislaman
Bratang Surabaya”.
3. Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Puwakerto Program Studi Komunikasi dan
Penyiaran Islam disusun oleh Fajariyah, NIM:05240041 pada tahun (2015)
yang berjudul “Strategi Dakwah Mushola Al-Barokah Menghadapi
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Kristenisasi Desa Belang, Terbah Patuk Gunung Kidul”
Dari hasil penelusuran dan penelitian yang penulis lakukan,
sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka berkesimpulan bahwa
penelitian ini berbeda dari penelitian yang lain.
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BAB II
STRATEGI DAKWAH DALAM MENANAMKAN
NILAI-NILAI AKHLAK PADA REMAJA

A. STRATEGI DAKWAH
1. Pengertian Strategi Dakwah
Pengungkapkan istilah strategi dakwah dimulai dengan pembahasan
masing-masing kata yakni strategi dan dakwah.
a. Pengertian Strategi
Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan strategi adalah ilmu seni
mengunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu
di peperangan, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai
sasaran khusus.1
Strategi secara etimologi berasal dari kata majemuk bahasa Yunani:
Stratos (pasukan) dan again (memimpin). Jadi strategi berarti hal memimpin
pasukan.24 Stretegi secara umum adalah suatu garis-garis besar haluan untuk
bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.25
Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang
diartikan sebagai cara penggunaan (menghimpun) seluruh kekuatan militer untuk
memenangkan suatu peperangan.
24
25

Ali Moertopo, Strategi Kebudayaan, (Jakarta: Proklamasi), h. 17.
Syaiful Bahri Djamarah, Strategi Belajar Mengajar , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 5.
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Menurut Stephanie K. Marrus strategi adalah sebagai suatu proses
penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka
panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar
tujuan tersebut dapat tercapai.26
. Strategi merupakan cara-cara yang digunakan oleh organisasi untuk
mencapai tujuannya melalui pengintegrasikan segala keunggulan organisasi dalam
menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi dan potensial untuk dihadapi
dimasa mendatang oleh organisasi yang bersangkutan.27
Dari ilustrasi diatas dapat disimpulkan, bahwa strategi digunakan untuk
memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan
b. Pengertian Dakwah
Sedangkan dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu da‟a,
yad‟u, da‟watan yang artinya panggilan, ajakan atau seruan.28 Warson munawwir
menyebutkan bahwa dakwah artinya memanggil (to call), mengundang (to
invite), mengajak, (to summon), menyeru, (to propose), mendorong (to urge), dan
memohon (to pray).29
Dakwah dalam pengertian tersebut, dapat dijumpai dalam ayat-ayat AlQuran antara lain QS. Yunus ayat :25 :
26

Husein Umar, Strategi Managemen In Action , ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum,
2001), h .31.
27
Diah Tuhfat Yoshida, Arti Tekstur Strategi (Solusi Meraih Kemenangan Dalam Dunia
Yang senantiasa Berubah, (Jakarta : PT. Elex Media Kompetindo,2006), h. 22-23.
28
Asmuni Syukir, Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam , (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h. 17.
29
Warson Munawwir, Kamus Almunawwir, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1994), h.439.
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ٖٖ ص َٰٖط ُّم ۡس ىت ِقمي
ىوٱ َّ َُّلل يىدۡ ُع ٓو ْإ إ ى َٰل د ِىإر ٱ َّمسلى َٰ ِم ىوَيى ۡ ِدي ىمن ي ىىشا ٓ ُء إ ى َٰل ِ ى

ِ

ِ

Artinya: “Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)”,( QS. Yunus:
25)30
Menurut Jamaluddin kafie dakwah adalah suatu sistem dari seseorang atau
kelompok atau segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniah yang
dimanifasekan dalam bentuk seruan, ajakan, panggilan, undangan doa yang
menyentuh yang disampaikan dengan ikhlas dengan menggunakan metode, sistem
dan tekhnik tertentu agar menyentuh tingkah lakunya untuk mencapai tujuan
tertentu.31
Dakwah merupakan suatu proses penyampaian risalah kebenaran menuju
kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang berdasarkan jalan
Allah (Islam). Penyampaian dakwah juga merupakan suatu hal yang
pelaksanaannya sangat bergantung dengan strategi.
1. Unsur- unsur Dakwah
a.

Subjek Dakwah (Da’i)
Subjek dakwah adalah pelaksanaan dakwah yang beragama islam ,

baik laki-laki maupun perempuan bagi mereka yang memiliki

30

Departemen Agama , Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: P.T. Hidakarya Agung , 1993),

31

Jamaluddin Kaffie, Psikologi Dakwah, (Surabaya: Offset Indah, 1993), h.29.

h.294.
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kemampuan untuk mengajak dan memberikan materi dakwah kepada
orang lain.
b. Objek Dakwah (Mad’u)
Objek dakwah adalah setiap orang yang dapat dijadikan sasaran
pesan dakwah. Dakwah tidak hanya dilakukan pada masyarakat awam,
namun kegiatan dakwah disampaikan kepada seluruh manusia dan umat
islam pada khususnya yang diawali dari diri sendiri sebagai langkah awal
selanjutnya keluarga, dan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi
dapat dikatakan sebagai objek dakwah dengan kapasitas dan tipologi yang
berbeda-beda.
c.

Materi Dakwah (Maddah)
Materi dakwah adalah isi pesan atau topik kajian yang

disampaikan oleh seorang Da‟i kepada mad‟u. Yang menjadi materi
dakwah yakni, ajaran yang ada dalam al-Qur‟an dan al- Hadist.32
Ada empat materi pokok yang dapat dijadikan garis besar dakwah
Islam, yaitu: Masalah aqidah/keimanan, Masalah syari‟ah,Masalah
akhlak, Masalah mu‟amalah. Dan menjadi pokok bahasan dalam
penelitian ini adalah tentang materi akhlak yang meliputi:
1) Akhlak terhadap khaliq
32

Said bin Ali Wahanif Al-Qathani, Dakwah Islam Dakwah Bijak, (Jakarta: PT. Gema
Insani Press, 1994), h.100.
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2) Akhlak terhadap makhluk, yang meliputi : akhlak terhadap
manusia yaitu : diri sendiri, tetangga, dan masyarakat laiinya.
3) Akhlak terhadap bukan manusia, yang meliputi : flora, fauna,
dan laain sebagainya.33
d. Metode Dakwah (Thariqah)
Metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik- baik
untuk mencapai suatu maksud.34
Sedangkan metode dakwah adalah cara-cara menyampaikan
pesan pada obyek

dakwah, baik itu

kepada individu, kelompok

ataupun masyarakat agar pesan-pesan tersebut mudah diterima, diyakini,
dan diamalkan.35
e.

Media Dakwah (wasilah)
Dalam istilah komunikasi, “Media” berarti sarana yang digunakan

oleh komunikator sebagai perantara untuk menyampaikan pesan kepada
komunikan.36
Media dakwah dalam arti sempit adalah alat dakwah yang memiliki
peranan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan. 37 Hamzah
Ya’qub membagi wasilah dakwah menjadi lima macam yaitu: lisan,
33

Endang Saifuddin, Wawasan Islam, (Jakarta, Rajawali,1996), h.71.
W. J. S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Balai Pustaka, 1984), h. 649.
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(Jakarta:1964), h.111.
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tulisan, lukisan ,audiovisual, dan akhlak.38 Asmuni syukir dalam bukunya
“Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam”, menyebutkan beberapa media yang
dapat digunakan sebagai saluran pengiriman pesan dakwah antara lain,
yaitu lembaga-lembaga dakwah Islam, lingkungan keluarga, organisasiorganisasi Islam, majlis ta’lim, hari-hari besar Islam, media massa, seni
budaya dan lain-lain.
f.

Efek Dakwah (Atsar)
Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan selalu menimbulkan

reaksi, jika dakwah telah dilakukan oleh seorang da’i dengan materi
dakwah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek
(atsar) pada mad’u, atsar sering disebut dengan umpan balik (feed back)
dari proses dakwah.39
2. Tujuan Dakwah
Kegiatan manusia yang berhasil adalah kegiatn yang mempunyai
planning (perencanaan) yang matang dan kegiatan yang mempunyai tujuan,
dengan cara dan metode tersendiri dalam pencapaianya.
Dakwah adalah merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia, harus
direncanakan sebelumnya serta menentukan sasaran dan tujuan yang ingin
dicapai, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terorganisir dengan baik dan
38
39

M. Munir dan Wahyu Ilahi, Manajemen Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 32.
Ibid. h.34
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mencapai sasaran. Seluruh rangkaian dan acuan yang telah diorganisir dengan
baik

dalam

pelaksanaan

dakwah

tersebut

haruslah

dipenuhi

demi

mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Di antara unsur yang
terpenting dalam dakwah adalah menentukan tujuan sasaran dakwah.
Sebenarnya tujuan dakwah itu adalah tujuan diturunkan ajaran Islam
bagi umat manusia itu sendiri, yaitu untuk membuat manuisa memiliki
kualitas akidah, ibadah, serta akhlak yang tinggi.40
Dari penjabaran diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa tujuan
dakwah adalah untuk mengajak umat manusia ke jalan kebenaran yang di
ridhoi oleh Allah swt, dalam mengarungi kehidupannya dalam artian
menyelamatkan manusia dari kesesatan , kebodohan, dan keterbelakangan
sehingga tujuan dakwah diarahkan pada usaha mempertemukan fitrah manusia
dengan Islam dan mengingatkan manusia untuk berbuat baik. Oleh karena itu
untuk mencapai tujuan dakwah tersebut, pelaku dakwah harus memiliki
strategi dakwah yang tepat.
c. Pengertian Strategi Dakwah
Strategi dakwah menurut Asmuni Syukir dalam bukunya dasar-dasar
strategi dakwah islam,

mengatakan strategi dakwah diartikan sebagai

metode, siasat, taktik atau maneuver yang dipergunakan dalam aktivitas
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Moh.Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta : Kencana,2009), h.60
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dakwah.41 Strategi dakwah sangat erat kaitannya dengan manajemen, karena
orientasi kedua term atau istilah tersebut sama-sama mengarah pada sebuah
keberhasilan planning yang sudah ditetapkan oleh induvidu maupun
organisasi.
Sedangkan menurut Abu Zahra yang dikutip oleh Acep Aripudin
mengatakan bahwa strategi dakwah islam adalah perencanaan, penyerahan
kegiatan dan operasi dakwah islam yang dibuat secara rasional untuk
mencapai tujuan-tujuan islam yang meliputi seluruh dimensi kemanusiaan.42
Strategi dakwah adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan
yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada dua hal yang perlu
diperhatikan dalam hal ini, yaitu :
a. Strategi merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan dakwah)
termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya
atau kekuatan. Dengan emikian, strategi merupakan proses penyusanan
rencana kerja, belum samapai pada tindakan.
b. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari
semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Oleh
sebab itu, sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan yang
jelas serta dapat diukur keberhasilannya. 43
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Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa strategi dakwah
adalah proses penentuan perencanaan para pemimpin yang berfokus pada
tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara agar tujuan
dapat tercapai sebagai aktualisasi imaniah yang dimanifasekan dalam bentuk
seruan, ajakan, panggilan menggunakan metode, sistem dan tekhnik. Jadi
strategi dakwah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara organisasi
BAKOR RISMA dalam menyeru, mengajak dan memanggil anggota BAKOR
RISMA untuk menanamkan nilai-nilai akhlak agar mereka mempunyai
akhlakul karimah yang baik.
2. Bentuk-bentuk Strategi Dakwah
Al-Bayanuni mendefinasikan strategi dakwah (manhaj al-da‟wah) sebagai
“ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan untuk
kegaiatan dakwah”
Selain membuat definisi, ia juga membagi strategi dakwah dalam tiga
bentuk (Al-Bayanuni, 1993:204-219), yaitu :
a. Strategi Sentimental (Al-Manhaj Al-„Athifi)
b. Strategi Rasional (Al-Manhaj Al-„Aqli)
c. Startegi Indriawi (Aal-Manhaj Al-Hissi)
Strategi

sentimentil

(Al-Manhaj Al-„Athifi)

adalah dakwah yang

memfokuskan aspek hati dan menggerakan perasaan dan batin mitra dakwah.
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Memberi mitra dakwah nasehat yang mengensankan memanggil dengan
kelembutan, atau memberikan pelayanan yang memuaskan merupakan beberapa
metode yang dikembangkan dari strategi ini. Metode-metode ini sesuai dengan
mitra dakwah yang terpinggirkan (marginal) dan dianggap lemah, seperti kaum
perempuan, anak-anak, orang masih awam, para mualaf (imannya lemah), orangorang miskin, anak-anak yatim, dan sebagainnya. Strategi sentimentil ini
diterapkan oleh Nabi SAW saat menghadapi kaum musyrik mekkah. Ternyata ,
para pengikut Nabi SAW pada masa awal umumnya berasal dari golongan kaum
lemah, dengan strategi ini, kaum lemah merasa dihargai dan kaum mulia merasa
dihormati.
Strategi rasional (Al-Manhaj Al-Aqli) adalah dakwah dengan berapa
metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran, strategi ini mendorong mitra
dakwah untuk berfikir, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Penggunaan
hukum logika, diskusi, atau pengambilan contoh dan bukti sejarah merupakan
beberapa metode dari strategi rasional. Al-Quran mendorong penggunaan strategi
rasional dengan beberapa terminologi anatara lain : tafakkur, tadzakkur, nazhar,
taammul, I‟tibar, tadabbur, dan istibshar. Nabi SAW menggunakan strategi ini
untuk menghadapi argumentasi para pemuka yahudi, mereka terkenal dengan
kecerdikaanya. Saat ni, kita menghadpi orang-orang yang terpelajar yang
ateisrasionalis, dan mengahadapi aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran
Islam.
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Sedangkan strategi indrawi (Al-manhaj Al-hissi) bisa dinamakan dengan
strategi eksperimen atau strategi ilmiah. Ia didenfinisikan sebagai sistem dakwah
atau kumpulan metode dakwah yang berorientasi pada panca indra dan berpegang
teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Diantara metode yang dihimpun
strategi ini adalah praktik keagamaan, keteladanan, dan pentas drama. Dahulu,
Nabi SAW mempraktikan Islam sebagai perwujudan strategi indrawi yang
disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat dapat menyaksikan mukzijat Nabi
SAW secara langsung, seperti terbelahnya rembulan, bahkan menyaksikan
malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Sekarang kita menggunakan Al-Quran
untuk memperkuat atau menolak hasil penelitian ilmiah.
Penentuan strategi dakwah juga bisa berdasarkan Quran surat al-Baqarah
ayat 129 yang berbunyi :

اب
ىربَّنىا ىوإبْ ىع ْث ِف ِهي ْم ىر ُس اوًل ِم ْ ُْن ْم ي ى ْتلُو عىلى ْ ِهي ْم ٱ ٓ ىَي ِت ىك ىويُ ىع ِل ّ ُمه ُُم ْإم ِكتى ى
ىوإمْ ِح ْۡكى ىة ىو ُي ىي ِلّ ِهي ْم ُۚ إه ىَّك َٱهْ ى إمْ ىع ِي ُيي إمْ ىح ِك ُمي
ِ

Artinya: “wahai tuhan kami, utus lah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, dan
mengajarkan kepada mereka Alkitab (Al-Qur‟an) dan Al-Hikmah (AsSunah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Kuasa lagi Maha Bijaksana.” (QS.Al-Baqarah:129)44
Ayat tersebut mengisyaratkan tiga strategi dakwah, yaitu: Strategi Tilawah
(membacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an), Strategi Tazkiyah ( menyucikan jiwa),
Strategi Ta‟lim ( mengajarkan Al-Qur’an dan al-Hikmah):
44
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1) Strategi Tilawah, dengan strategi ini mitra dakwah diminta
mendengarkan penjelasan pendakwah atau mitra dakwah membaca
sendiri pesan yang ditulis oleh pendakwah. Bisa mencangkup yang
tertulis dalam kitab suci dan yang tidak tertulis yaitu alam semesta
dengan segala isi dan kejadian-kejadian di dalamnya. Kita dapat
mengenal dan mmemperkenalkan Allah SWT melalui keajaiban
ciptaan-Nya. Memperlihatkan keajaiban bisa dengan alat indra yaitu
melihat dan mendengar dan ditambah akal sehat.
2) Strategi Tazkiyah, jika strategi tilawah melaui indra penglihatan atau
pendengaran, maka strategi tazkiyah melaui aspek kejiwaan. Salah
satu misi dakwah adalah menyucikan jiwa manusia. Tanda jiwa yang
tidak bersih dapat dillihat dari gejala jiwa yang tidak stabil, keimanan
yang tidak istiqamah seperti akhlak tercela.
3) Strategi Ta’lim, strategi ini hampir sama dengan strategi tilawah, yakni
keduaanya mentrasformasikan pesan dakwah. Akan tetapi strategi
ta’lim lebih mendalam, dilakukan secara formal dan sistematis.
Artinya strategi ini dilakukan secara bertahap serta memiliki target.
Nabi SAW mengajarkan Al-Qur’an kepada Sahabat sehingga sahabat
bisa menghafal Al-Qur’an dan dapat memahami kandungan nya serta
dapat menguasai ilmu-ilmu agama laiinya.
Setiap strategi membutuhkan perencanaan yang matang. Dalam dakwah
kelembagaan, perencanaan yang strategis paling tidak berisi analisis SWOT yaitu
Strength (keunggulan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan
Threat (ancaman) yang dimiliki atau dihadapi organisasi dakwah. Keunggulan
dan kelemahan lebih bersifat internal yang terkait dengan keberadaan strategi
yang ditentukan. Ketika strategi tersebut dihubungkan dengan pendakwah
maupun mitra dakwah (eksternal) maka ia akan memunculkan ancaman maupun
peluang.
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3. Azaz –azaz Strategi Dakwah
Untuk mencapai keberhasilan dakwah Islam secara maksimal, maka
diperlukan berbagai faktor penunjang, di antaranya adalah strategi dakwah yang
tepat sehingga dakwah islam mengena sasaran.
Strategi yang digunakan dalam usaha dakwah haruslah memperhatikan
beberapa asas dakwah, diantaranya adalah :
1. Asas filosofis
Asas ini membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan
tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau aktivitas dakwah.
2. Asas kemampuan dan keahlian da’i (Achievement and professionalis)
Asas ini menyangkut pembahasan mengenai kemampuan dan
profesional da’i sebagai subjek dakwah.
3.

Asas sosiologis
Asas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi
dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik pemerintahan setempat,
mayoritas agama di suatu daerah, filosofis sasaran dakwah,
sosiokultural sasaran dakwah dan sebagainya.

4.

Asas psikologis
Asas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan
manusia. Seorang da’i adalah manusia, begitu pula sasaran dakwahnya
yang memiliki karakter unik dan berbeda satu sama lain.
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Pertimbangan-pertimbangan masalah psikologis harus diperhatikan
dalam proses pelaksanaan dakwah.
5.

Asas efektivitas dan efisiensi
Maksud asas ini adalah di dalam aktivitas dakwah harus diusahakan
keseimbangan anatara biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan
sehingga pencapaian hasilnya dapat maksimal.45

Dengan mempertimbangkan asas-asas di atas, seorang da’i hanya butuh
memformulasikan dan menerapkan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi
mad’u sebagai objek dakwah. Dalam hal ini koordinator RISMA harus
menyesuaikan kondisinya dengan keadaan anggota RISMA.
4. Strategi Pendekatan Dakwah
Strategi pendekatan dakwah, secara global disebutkan dalam Al-Quran.
Dalam firman Allah Swt :

ِه َٱ ۡح ىس ُ ُۚن
ٱ ۡد ُع ِإ ى َٰل ىس ِب ِيل ىرب ّ ىِك بِٱمۡ ِح ۡۡكى ِة ىوٱمۡ ىم ۡو ِع ىظ ِة ٱمۡ ىح ىس نى ِ ِۖة ىو ىج َٰ ِدمۡهُم بِٱم َّ ِِت ِ ى
ِ ِ إ َّن ىرب َّ ىك ه ىُو َٱ ۡع ى َُل ِب ىمن ضى َّل ىعن ىس ِب
يِلۦ ىوه ىُو َٱ ۡع ى َُل بِٱمۡ ُمهۡ ىت ِد ىين
ِ
Artinya:“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah
danpelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa

45
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yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orangorang yang mendapat petunjuk an-nahl” (QS. An-Nahl:125)46
Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat di atas, jelas ada tiga strategi
yang dilakukan untuk melaksanakan dakwah, yaitu :
1. Bi al-Hikmah
Dakwah bi al-hikmah adalah pendapat atau uraian yang benar dan
memuat alasan-alasan atau dalil-dalil yang dapat menampakan kebenaran dan
menghilangkan keraguan. Konseptualisasi hikmah merupakan perpaduan
antara ilmu dan amal yang melahirkan pola kebijakan dalam menyikapi orang
lain dengan menghilangkan segala bentuk yang mengganggu.
Menurut Ibnu Rusyd, dakwah bil hikmah adalah dakwah dengan
pendekatan subtansi yang mengarah pada falsafah dengan nasehat yang baik,
retorika yang efektif dan populer.47
2. Maw’izah al- Hasanah
Dakwah maw‟izah al-hasanah adalah metode dialog-dialog atau
pidato berupa nasehat-nasehat baik (ceramah) yang disampaikan oleh da’I,
dimana mad’u dakwah dapat memahami dan menganggap bahwa pesan yang
disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya.

46
47
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Al-Quran dan Terjemahan , Op.Cit, h.399.
Asep Muhidin, Metode Pengembangan Dakwah (Bandung: Pustaka Setia, 2002), Cet. I
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3. Mujadalah bil latii hiya ahsan
Dakwah mujadalah adalah cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah
lembut dan halus serta menggunakan berbagai upaya yang mudah, dengan
strategi ini diharapkan da’I dan mad’u dapat memecahkan segala masalah
yang terjadi dengan baik..
Menurut Ali Mustofa Yakub, strategi pendekatan dakwah yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad, setidak-tidaknya ada enam, yaitu :
1. Pendekatan Personal (Manhaj As-Sim)
2.
3.
4.
5.
6.

Pendekatan Pendidikan (Manhaj At-Talim)
Pendekatan Penawaran (Manhaj A-Ardh)
Pendekatan Missi (Manhaj Al-Bi‟tsah)
Pendekatan Koresponden (Manhaj Al-Mukatabah)
Pendekatan Diskusi (Manhaj Al-Mujadalah)48

Rosullah Saw juga menganjurkan cara dalam berdakwah diantara nya
adalah dengan cara pendekatan pendidikan dan pendekatan berdiskusi
(Manhaj Al-Mujadalah). Rosullah juga sangat memberikan perhatiannya
kepada para remaja, sebagaimana contoh hadist berikut ini :
“tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada
perlindungan kecuali perlindungan-Nya (yaitu) pemimpin yang adil dan
seorang pemuda yang tumbuh pada ketaatan kepada Allah SWT” (Muttafqun
alaihi)
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Ali Musthafa Yakub, Sejarah dan Metode Dakwah Nabi , ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997),
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Dalam kegiatan dakwah, seorang subjek dakwah harus mampu
mencari metode yang sesuai untuk digunakan, sehingga tujuan dakwah dapat
tercapai.
Ada beberapa metode dakwah yang biasa dilakukan oleh para pelaku dakwah:
a. Metode Dakwah Qur’ani
Metode umum dari dakwah qur’ani adalah memahami dan menguasai
tafsir secara etimologi, sehingga dengan metode kajian pelaku dakwah dapat
mengetahui keistimewaan dari ayat-ayat Al-quran yang menjadi pedoman
dakwah,49
b. Metode Dakwah Rasullah
Ada beberapa fase yang dilalui oleh Rasulullah dalam menjalankan
risalahnya. Dilihat dari langkah-langkah dan sudut pandang pengembangan
dan pembangunan masyarakat.
Dengan adanya pendekatan strategi dakwah diharapkan badan
koodinator (BAKOR) mampu menjalankan kegiatan kerismaan dengan
mudah, sehingga RISMA di Bandar Lampung dapat berkembang dengan baik,
hal ini menjadi harapan kita semua agar para remaja dapat menjalankan
aktivitas keagamaannya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang telah
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diajarkan oleh koordinator RISMA dan juga da’i sehingga kegiatan RISMA
dapat bermanfaat bagi diri remaja dan masyarakat sekitarnya.
5. Strategi Dakwah Masa Depan
Masa depan dakwah tergantung pada para penganjar dakwah itu sendiri
dalam menerapkan strategi bagaimana melakukan aktivitas dakwah kepada
masyarakat.
Adapun untuk mengahadapi era dakwah ke depan, ada tiga hal utama yang
harus dilakukan :
1.

pembinaan kader harus dilakukan dengan baik, harus ditanamkan
keimanan yang mendalam, pemahaman yang juga baik dan cermat
tentang keislaman, lingkungan, konsep-konsep apa saja yang perlu
diketahui dan sebagainya. Kemudian mempunyai amal yang
berkesenambungan serta keterkaitan dalam tim kerja yang baik.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imron ayat 110 :

ِ ُ ون بِٱمۡ ىم ۡع
ون
وو ىو ىْنۡ ى ۡو ىن ىع ِن ٱمۡ ُمن ىك ِ ىوتُ ۡ ِم ُ ى
ك ُٖ ُ ۡهن ى ۡ ى ُأٱ َّم ٍةة ُأٱ ۡ ِ ى ۡ ِنلنَّ ِاا تىٱۡٔ ُم ُ ى
٠ون
ون ىو َٱ ۡل ى ُ ُ ُ ٱمۡ ى َٰ ِس ُق ى
بِٱ َّ َِّلل ىوم ى ۡو ىءإ ىم ىن َٱ ۡه ُل ٱ ۡم ِكتى َٰ ِ مى ى ىن ى ۡ إ مَّهُ ُۚم ِ ّمْنۡ ُ ُم ٱمۡ ُم ۡ ِم ُ ى
Artinya:”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari
yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli
Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara
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mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang yang fasik ali imron” (Ali Imron ayat 110)50
Hal ini juga yang harus diterapkan dalam memilih kader
RISMA, pemilihan dan pembinaan kader yang baik akan menjadikan
RISMA sebagai organisasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat
dan lingkungan sekitarnya. RISMA akan dipandang baik oleh
masyarakat hal itu akan memudahkan RISMA dalam menjalankan
aktivitasnya dalam menanamkan ajaran-ajaran agama Islam untuk
melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran di tengah-tengah
masyarakat.
2. Pemerataan dakwah kemasyarakat dan penumbuhan basis-basis sosial.
Apa saja yang dapat menyentuh masyarakat akan berhadapan dengan
kekuatan masyarakat itu. Terbentuknya basis sosial, akan menjadikan
teman utama bagi kader dakwah nantinya. Sebab kader-kader itu
sendiri dibesarkan dari mereka dan harus kembali kepada mereka.
Badan koordinator mempunyai tugas membentuk kader atau
anggota RISMA menjadi anggota yang dapat bersosialisi dengan
masyarakat, karena RISMA bukan hanya menjalankan kegiatannya di
dalam masjid akan tetapi di tengah-tengah masyarakat juga.
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3. Penerapan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi mad’u sebagai
objek dakwah, akan menghasilkan dakwah yang tepat. Dimana
nantinya akan dengan mudah dapat diterima.
Penerapan strategi dakwah yang sesuai dengan kondisi mad’u
sebagai objek dakwah, akan menghasilkan dakwah yang tepat, dimana
nantinya akan mudah diterima oleh masyarakat sebagai objek
dakwah.51
Penerapan strategi dakwah yang dilakukan badan koordinator terhadap
anggota Risma haruslah sesuai dengan keadaan kondisi anggota RISMA itu
sendiri, karena dakwah sifatnya kompleks dan multidimensi maka diperlukan
pengamatan yang jeli oleh pelaku dakwah. Mengingat anggota RISMA adalah
seorang remaja maka strategi dakwah yang dilakukan harus sesuai dengan
kondisi seorang remaja.
B. Menanamkan Nilai-nilai Akhlak pada Remaja
1. Pengertian Menanamkan Nilai
Nilai (value) berasal dari bahasa latin “valare” yang berarti berguna,
berdaya, berlaku. Dalam hal ini mengandung beberapa pengertian, bahwa nilai
merupakan

51
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sesuatu

yang membuat sesuatu itu disukai,

. KH. Rahmat Abdullah, “Dakwah Masyarakat Fokus Dakwah di Era Baru” dalam
Nasrullah dkk (Editor), Geliat Da‟wah Di Era Baru Kumpulan Wawancara Da‟wah , (Jakarta: Izzah
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diinginkan, dimanfaatkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.52
Nilai juga merupakan apa yang dihargai, dan dinilai tinggi (dihargai sebagai
sesuatu kebaikan).53
Abdullah Sigit dalam Chabib Toha menggolakan nilai dalam tujuh jenis
yaitu : 1) nilai ilmu pengetahuan, 2) nilai ekonomi, 3) nilai keindahan, 4) nilai
politik, 5) nilai keagamaan, 6) nilai kekeluargaan, 7) nilai kejasmanian. Dari
beberapa aspek nilai diatas yang menjadi kajian penulis dalam skripsi ini adalah
nilai-nilai keagamaan atau ajaran-ajaran Islam tentang perilaku anak remaja yang
salah satunya adalah Akhlak.
Penanaman nilai keagamaan adalah suatu cara untuk menyampaikan,
menerapkan atau menyumbangkan suatu nasehat kepada remaja agar dapat
menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi diri dari segala larangan-Nya,
dengan berpedoman kepada semua ajaran-ajaran Rasulullah SAW.
Penanaman nilai akhlak sangatlah penting sebagaimana yang kita ketahui
akhlak merupakan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, jika remaja tidak
memiliki akhlak yang baik maka rusaklah kehidupan bermasyarakat.
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2. Pengertian Akhlak
Akhlak berasal dari kata “khuluqun” yang berarti: budi pekerti.
sedangkan kata “khalqun” yang berarti:adat kebiasaan. Secara kebahasaan
(etimologis) akhlak berarti budi pekerti, adat kebiasaan, perangai, muru’ah atau
segala sesuatu yang sudah menjadi tabi’at.54
Dengan demikian memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam
Islam. Namun sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan
kehidupan seseorang itu sudah memahami akhlak dan menghasilkan kebiasaan
hidup dengan baik, yakni perbuatan itu selalu diulang-ulang dengan
kecendrungan hati (sadar) dalam diri orang yang yang mengerjakannya, tanpa
ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang yang
dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan yang bersangkutan. Oleh
karena itu, jika ada seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tetapi
perbuatan tersebut dilakukan karena paksaan, tekanan atau ancaman dari luar,
maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam akhlak dari orang yang
melakukannya.55
Akhlak merupakan kekuatan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati
nurani, pikiran, perasaan dan kebiasaan yang manyatu. Membentuk suatu
kesatuan tindakan akhlak yag dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. Semua
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yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam
diri manusia sendiri sebagai fitrah, sehingga ia mampu membedakan mana yang
baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat.
Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan
main-main atau karena bersandiwara. Jika kita menyaksikan orang berbuat
kejam, sadis, jahat dan seterusnya, tapi perbuatan tersebut kita lihat dalam
pertunjukan film, maka perbuatan tersebut tidak bisa disebut perbuatan akhlak,
karena perbuatan tersebut bukan perbuatan sebenarnya yang timbul dari orang
tersebut. Berkenaa dengan ini maka sebaiknya seseorang tidak cepatcepat
menilai orang lain sebagai berakhlak baik atau berakhlak buruk, sebelum kita
mengetahui perbuatan ini dilakukan dengan sebenarnya atau tidak. Karena
akhlak yang baik adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata
karena Allah SWT, bukan karena ingin dipuji orang atau karena ingin
mendapatkan sesuatu pujian. Seseorang yang melakukan perbuatan bukan atas
dasar karena Allah tidak dapat dikatakan perbuatan akhlak.56
Sedangkan akhlak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana
seorang remaja mampu menanamkan sikap dan perilaku yang mencerminkan
sosok seorang muslim yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Yang
didalamnya menyangkut akhlak terhadap Allah WT, akhlak terhdap Rosul,
akhlak terhadap manusia, dan juga akhlak terhadap alam sekitar.
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3. Macam-macam Akhlak
Berikut adalah merupakan macam-macam akhlak yang harus dimiliki oleh
seorang muslim
1) Akhlak terhadap Allah SWT antara lain :
a. Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga
dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Quran sebgai
pedoman hidup dalam kehidupan.
b. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.
c. Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah SWT.
d. Mensyukuri nikmat dan karunia-Nya.
e. Menerima dengan ikhlas semua Qada dan Qadar Illahi setalah
berikhtiar maksimal.
f. Memohon ampun hanya kepada Allah SWT.
g. Bertaubat hanya kepada Allah SWT.
h. Tawakal yaitu berserah diri kepada Allah SWT.
2) Akhlak terhadap sesama manusia
Ada beberapa akhlak terhadap sesama manusia diantaranya:
1. Akhlak terhadap Rasulullah SAW antara lain:
a.

Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua
sunnah-Nya
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b.

Menjadikan Rasulullah sebagai idola, suri tauladan dalam
hidup.

c.

Menjalankan segala sunnah-Nya.

2. Akhlak terhadap orang tua antara lain :
a. Mencintai mereka melebihi cinta terhadap kerabat laiinya
b. Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih
dan sayang.
c. Berkomunikasi

dengan

orang

tua

dengan

khidmat,

mempergunakan kata-kata yang lemah lembut.
d. Berbuat baik kepada orang tua.
e. Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka
kendatipun seorang atau keduanya telah meninggal dunia.
3. Akhlak terhadap orang lain atau masyarakat :
a. Saling menghormati dan saling menghargai
b. Mengucap salam dan menjawab salam
c. Menjenguk apabila ada yang sakit
d. Mengiringi jenazah
e. Dan datang apabila mendapatkan undangan
f. Jangan mencela orang dan menyakiti orang lain.
4. Akhlak terhadap diri sendiri :
a. Memelihara kesucian diri
b. Menutup aurat
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c. Jujur akan perkataan dan perbuatan
d. Ikhlak, sabar dan rendah hati
e. Malu melakukan kejahatan
f. Menjauhi sifat iri, dengki, dendam dan perbuatan yang sia-sia.
3) Akhlak terhadap lingkungan :
a. Sadar memelihara kelestarian lingkungan hidup.
b. Menjaga memnfaatkan alam terutama hewan dan tumbuhtumbuhan.
c. Sayang terhadap sesama makhluk.57
Al-Qur’an juga menjelaskan dalam (Q.S. Al-Akhzab: 21) :

ِ
ِ ِ
َُس َوةٌ َح َسنَةٌ ل َم ْن َكا َن يَْر ُجو اللَّه
ْ لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِِف َر ُسول اللَّه أ
َوالْيَ ْوَم ْاْل ِخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثِ ًريا

“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suru tauladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab:21)58

Akhlak yang dimaksud pada ayat ini adalah akhlak yang ada pada diri
Rasulullah. Sebagai teladan yang bagian dari upaya setiap umat muslim yang
ingin mengaktualisasikan iman dan takwanya dalam kehidupan yang nyata. 59
Rosullah sendiri telah menyontohkan akhlak yang baik kepada kita sebagai
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umatnya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh dan meneladani akhlak Rosullah
SAW.
Dan dari pengertian macam-macam akhlak di atas, seseorang atau remaja
yang memiliki akhlak yang baik, pasti akan mempunyai sifat dan perilaku seperti
itu, dan diharapkan pula BAKOR RISMA mampu mengemban amanat untuk
menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja, agar remaja bisa memiliki akhlak
yang baik serta bisa meningkatkan keimanan.
4. Nilai-nilai yang terkadung dalam akhlak
Menurut Yatimin Abdullah nilai-nilai luhur yang tercakup dalam akhlak
sebagai sifat terpuji adalah sebagai berikut:
1.

Berlaku jujur (al-amanah)

2.

Berbuat baik kepada orang tua (birrul walidain)

3.

Memelihara kesucian diri (al- fitrah)

4.

Kasih sayang (ar-Rahman)

5.

Berlaku hemat

6.

Merima apa adanya dan sederhana

7.

Perlakuan baik terhadap sesama

8.

Melakukan kebenaran yang hakiki

9.

Tepat janji

10. Pemaaf terhadap orang yang berbuat salah kepadanya
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11. Adil dalam tindakan dan perbuatan
12. Malu melakukuan kesalahan, melanggar larangan Allah dan
melakukan dosa
13. Sabar dalam menghadapi segala musibah
14. Syukur kepada Allah dan berterima kasih terhadap sesama manusia
15. Sopan santun terhadap semua manusia.60
Dari nilai-nilai akhlak diatas tentunya sangat perlu ditanamakan pada diri
anak remaja yang salah satunya tidak lain melalui pembinaan. Walaupun tidak
semua jenis nilai bisa ditanamkan namun setidaknya ada beberapa nilai yang bisa
ditanamkan, sehingga ketika mereka sudah dewasa dan sudah berkecimpung di
masyarakat nilai-nilai akhlak yang ditanamkan sudah menjadi sifat ataupun
karakter,

karena mereka

telah terbiasa

melakukaanya

bahkan sampai

mendarahdaging sehingga masalah-masalah seperti kekerasan, tawuran, minumminuman, pelecehan seksual bisa diatasi dengan mudah.
Abdul majid menawarkan metode penanaman nilai-nilai akhlakul
karimah dngan model Tadzkirah (dibaca Tadzkiroh). Tadzkiroh mempunyai
makna yaitu:
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a.

T: unjukan keteladanan

b.

A: rahkan atau berikan bimbingan

c.

D: orongan dengan memberikan motivasi

Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur‟an , (Abdullah, 2007), h.192-193.
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d.

Z: akiyah yaitu bersih dengan tanamkan hati yang tulus

e.

K: ontinutas yaitu pembiasaan untuk belajar, berbuat, bersikap

f.

I: ngatkan jika berbuat salah

g.

R: epitisi atau pengulangan

h.

A: (O) yaitu organisasikan

i.

H: ati, sentuhlah dengan hati.61

Dari metode diatas menurut penulis metode yang paling tepat dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode organisikan, karena didalam
organisasi remaja bisa belajar mengenai nilai-nilai akhlak dengan mudah karena
di lingkungan organisasi semua orang harus melakukan perbuatan-perbuatan
yang mulia agar tertanaman akhlakul karimah yang baik.
Dan tujuan penanaman nilai-nilai akhlak adalah tidak lain sebagai
pelengkap ibadah. Melihat segi tujuan akhir ibadah adalah pembinaan takwa, ini
berarti menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan melakukan perbuatan-perbuat
baik (Akhlakul Karimah).
Maka dari itu seseorang yang melaksanakan ibadah kepada Allah dengan
sungguh-sungguh niscahya akan memiliki akhlakul karimah atau nilai-nilai
perbuatan yang positif karena dengan mengingat Allah, maka seseorang akan
meyakini bahwa setiap perbuatan yang dilakukannya akan dimintai pertanggung
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jawabannya sehingga ketika akan melalakukan buruk, ia akan berfikir panjang
apakah sudah siap untuk menanggung akibat dari perbuatannya tersebut.
Sidik Tono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Ibadah dan Akhlak
dalam Islam menjelaskan bahwa tujuan akhlak adalah mencapai kebahagian
hidup umat manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun akhirat. Jika
seseorang dapat menjaga kualitas mu‟amalah ma‟llah dan mu‟amalah ma‟annas,
insya Allah akan memperoleh Ridha-Nya. Orang yang mendapat ridha Allah
niscahya akan memperoleh kebahagiaan hidup didunia maupun akhirat.62
Adapun tujuan penanaman nilai-nilai akhlak lainnya antara lain adalah:
1. Menumbuhkan pembetukan kebiasaan brakhlak mulia dan beradat
kebiasaan yang baik.
2. Memantapkan rasa keagamaan pada remaja, membiasakan diri berpegag
teguh pada akhlak yang mulai dan membenci akhlak yang buruk.
3. Membiasakan remaja bersikap rela, optimis, percaya diri, menguasai
emosi, tahan menderita dan sabar.
4. Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dapat membantu mereka
berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka
menolong, sayang kepada yang lemah dan menghargai orang lain.
5. Membiasakan remaja bersikap sopan santun dalam berbicara dan bergaul
baik di sekolah, rumah, maupun masyarakat.
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6. Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan
menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya.
Terkait dengan tujuan penanaman nilai-nilai akhlak diatas, maka penulis
berkesimpulan bahwasanya kita harus selalu mengingat dan beribadah kepada
Allah dalam disegala aktivitas, karena dengan mengingat Allah kita akan tau
mana yang benar dan mana yang salah sehingga akhlak yang baik akan tertanam
dijiwa dengan erat.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menanamkan Nilai-Nilai
Akhlak pada Remaja
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju
masa dewasa, namun di masa-masa seperti ini remaja mengalami gejolak dalam
jiwanya. Remaja sering kali melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh
dilakukan, seperti merokok, minum-minuman, berjudi, sampai ke pergaulan
bebas. Hal ini terjadi karena remaja mudah terbuai dan terpengaruh oleh hal-hal
negatif yang belum mereka pahami.
Melihat kondisi remaja yang seperti ini, tentunya membutuhkan tindakan
dalam mengatasi hal tersebut khususnya dari BAKOR RISMA, karena BAKOR
RISMA merupakan organisasi yang menaungi para remaja sehingga BAKOR
RISMA mengemban amanah penting dari orang tua, dan masyarakat agar dapat
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membina remaja agar memiliki akhlak yang baik, namun dalam melaksanakan hal
tersebut pastinya ada faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan.
Berikut beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menanamkan
nilai-nilai akhlak pada remaja:
1. Faktor Pendukung (Internal)
a. Adanya kemauan sendiri dari remaja yang ingin dibimbing dan
diarahkan untuk memiliki akhlak yang baik.
b. Adanya dukungan dari orang tua agar anak remajanya memiliki
akhlak yang baik
c. Adanya dukungan dari keluarga agar remaja bisa mendapatkan ilmu
yang berisi nilai-nilai agama serta memiliki akhlak yang baik.
2. Faktor Pendukung (Eksternal)
a. Adanya dukungan dari BAKOR RISMA sendiri untuk mengarahkan
dan menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja.
b. Adanya dukungan dari Dewan Kepengurusan Masjid (DKM)
c. Adanya dukungan dari masyarakat setempat agar remaja bisa
memiliki akhlak yang baik.
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3. Faktor Penghambat (Internal)
a. Tidak ada keinginan dari remaja untuk berubah dan memiliki akhlak
yang baik.
b. Sikap masa bodoh dari orang tua dan keluarga terhadap akhlak
buruk yang dimiliki anak remajanya.
c. Kegiatan BAKOR RISMA yang membosankan sehingga membuat
jenuh atau bosan.
d. Pengurus BAKOR RISMA yang kurang aktif dalam membangun
organisasi BAKOR RISMA sehingga BAKOR RISMA Bandar
Lampung kurang berkembang.
e. Kurangnya sarana dan prasana
f. Anggota RISMA yang kurang disiplin
g. Remaja yang sering mengabaikan kegiataan-kegiatan yang diadakan
BAKOR RISMA.
4. Faktor Penghambat (Ekternal)
a. Faktor Lingkungan sosial
Lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja
memiliki akhlak yang buruk, dan pengaruh lingkungan yang buruk
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menjadi faktor penghambat BAKOR RISMA dalam menanamkan
nilai-nilai akhlak pada remaja.
b. Faktor Pendidikan Agama yang Rendah
Pendidikan agama yang rendah menyebabkan terhambatnya
pelaksaan kegiatan BAKOR RISMA dalam menanamkan nilainilai akhlak, karena remaja kurang memahami ilmu yang
diajarkan da’i.
c. Faktor Teknologi
Pada zaman modern saat ini semua aktivitas manusia tidak
terlepas dari yang namanya teknologi, hal itu pun terjadi pada
remaja, aktivitas keagamaan yang diadakan BAKOR RISMA
sedikit terhambat karena remaja fokus dan asik bermain gadget
dibanding mengikuti kegiatan da’i.
Dari faktor pendukung dan penghambat di atas diharapkan BAKOR
RISMA dan remaja mampu mempertahankan dukungan dan mengatasi
hamabatan yang terjadi, agar strategi dakwah dalam menanamkan nilai-nilai
akhlak pada remaja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
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BAB III
STRATEGI DAKWAH BAKOR RISMA PADA REMAJA
DI BANDAR LAMPUNG

A. Kondisi dan Keadaan Bakor Risma Bandar Lampung
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bakor Risma Bandar Lampung
Badan koordinator remaja Islam Masjid atau yang biasa disingkat
(BAKOR RISMA) memiliki tingkatan mulai dari BAKOR RISMA tingkat
Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan. BAKOR RISMA yang penulis teliti
merupakan sebuah organisasi non formal yang berada di lingkungan Penengahan
Tanjung Karang Pusat. Organisasi ini merupakan BAKOR RISMA tingkat
kecamatan yang menaungi RISMA-RISMA dari keluruhan. BAKOR RISMA
memiliki tujuan untuk membentuk pemuda pemudi Islam yang bertaqwa,
beriman dan berakhlakul karimah, sehingga dapat berperan aktif dalam mengisi
pembangunan di lingkungan sekitar.
BAKOR RISMA berpusat di Masjid Babussalam Bandar Lampung,
Berdiri Sejak Tahun 1992. BAKOR RISMA ini merupakan perkumpulan
RISMA dari tingkat kecamatan. Awal mulanya BAKOR RISMA ini hanyalah
perkumpulan RISMA biasa yang anggotanya hanya remaja-remaja disekitar
masjid Babussalam, akan tetapi didasarkan melalui musyarawah dengan Dewan
Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dengan
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masyarakat sekitar dan karena kepeduliannya terhadap para remaja, maka
terbentuklah BAKOR RISMA, untuk lebih membangun spritualitas di
lingkungan sekitar yang dibekali dengan pengetahuan agama dan melibatkan
para remaja sekitar untuk melakukan kegiatan yang positif. Pada awal
terbentuknya BAKOR RISMA masjid yang tergabung sebanyak 12 masjid, akan
tetapi dari tahun ke tahun jumlahnya berkurang dan saat ini yang tersisa hanya 3
masjid, yaitu Masjid Babussalam, Masjid Al-hikmah, dan Masjid Al-hidayah.
Berdirinya organisasi ini merupakan wujud dari harapan dan keinginan
para remaja sekitar untuk mempersatukan para remaja lain yang berada di
kecamatan Kedaton Bandar Lampung dengan maksud dan tujuan memberikan
pembinaan kepada para remaja dalam rangka amar ma’ruf nahi mungkar, dimana
pada saat itu umumnya para remaja masih sangat kurang memiiki pengetahuan
dibidang agama.
Bila dilihat dari aktivitas keseharian sebagian remaja, mereka cendrung
menyimpang dari norma agama. Sehingga atas dasar itu para perintis berdirinya
organisasi ini mencoba mengumpulkan remaja sekaligus masyarakat beserta para
tokoh masyarakat yang ada untuk membentuk wadah organisasi remaja sebagai
perkumpulan remaja di dalam melakukan segala aktivitas keagamaan yang
tentunya sangat memberikan manfaat.
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Hingga saat ini BAKOR RISMA telah mengalami perkembangan yang
cukup

pesat,

baik

dari

segi

keanggotaanya

maupun

kegiatan

yang

dilaksaakannya. Perlahan namun pasti BAKOR RISMA telah berhasil
menumbuhkan kepercayaan dan membuka mata masyarakat kembali bahwa
RISMA adalah organisasi remaja yang patut diperhitungkan dan diberi dukungan
karena besarnya kontribusi BAKOR RISMA terhadap perkembangan kehidupan
beragama remaja dan masyarakat Bandar Lampung melalui berbagai kegiatan
keagamaan. Kesabaran dan keuletan serta keseriusan para pengurus yang ada
telah mampu menarik perhatian para remaja dan warga masyarakat untuk ikut
serta berperan aktif dalam segala kegiatan yang diselenggrakan oleh BAKOR
RISMA dan senatiasa mendapat dukungan serta bantuan secara moril maupun
materil hingga saat ini.
Mengenai jumlah anggota BAKOR RISMA saat ini secara keseluruhan
adalah berjumlah 120 orang , dari hasil perolehan data dapat diketahui. Dengan
jumlah Rismawan sebanyak 45 orang dan jumlah Rismawati sebanyak 75 orang.
Jumlah 120 itu merupakan gabungan RISMA dari masjid yaitu Masjid
Babussalam sebanyak 40 orang, masjid Al-Hikmah 50 orang dan masjid AlHidayah 30 orang. Dan anggota RISMA dalam BAKOR RISMA rata-rata
berusia 12-21 tahun.
Mengingat BAKOR RISMA adalah organisasi milik remaja dan tercipta
untuk masyarakat, dalam fase perkembangan terlihat melalui kepercayaan
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masyarakat terhadap BAKOR RISMA. Salah satu contoh kepercayaan
masyarakat terhadap RISMA adalah dipercayakannya anggota RISMA dalam
berbagai acara peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad
SAW, Isra miraj, peringatan HUT RI dan kegaiatan laiinnya. 63
2. Visi Dan Misi Bakor Risma
a. Visi
Membentuk generasi muda yang kreatif, intelektual, bersolidaritas tinggi,
berakhlak mulia dan bertakwa.
Serta melahirkan pemimpin muda yang berbasis masjid dalam bingkat
persatuan umat.
b. Misi
1. Berupaya dengan keras mengembalikan fungsi masjid sebagai sentral
kegiatan ummat.
2. Membina remaja untuk memahami ajaran Islam yang baik dan benar
dan mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memupuk dan memlihara silahturahmi, ukhuwah Islamiyah dan
kekeluargaan serta mewujudkan kerja sama yang utuh dan jiwa
pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengadakan kegiatan yang berorientasi pada pembinaan remaja yang
memiliki nilai positif.
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5. Melahirkan kader-kader muda yang kreatif, mandiri serta berkarakter
pemimpin berbasis masjid.
6. Kaderisasi terencana guna meneruskan kelanjutan organisasi.
7. Mendidik para anggota dalam tata cara berorganisasi. 64
3.

Struktur Organisai Bakor Risma
Dalam struktur kepengurusan organisasi BAKOR RISMA meliputi

jabatan dari masing-masing pengurus. Dengan demikian semua program kerja dan
tujuan yang telah di tetapkan bersama akan berjalan dengan baik dan lancar.
Adapun struktur organisasi BAKOR RISMA periode tahun 2017 terdiri
dari:
1. Penasehat

: Kurniansyah
Ridianto

2. Pembina

: Sandra Alam
Ustadz Abdurahman

3. Da’I / Pengajar

: Ustadz Abdurahman
Ustadz H. Widodo
Ustadz H. Muhammad Makmur

4. Ketua

: Rahmat Kurniawan

5. Wakil ketua

: Mukhtadi

6. Sekretaris

: Sawaluddin

7. Wakil Sekretaris

: Gustia Putri

8. Bendahara

: Nisa
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9. Wakil Bendahara

: Icha

10. Humas

: Suci Prastiani

Seksi – seksi yang ada dalam kepengurusan BAKOR RISMA Bandar
Lampung :
a. Seksi Peribadatan

: Sofian
M. Miftah

b. Seksi Kesenian

: Mukhtadi
Attalah

c. Seksi Humas Sosial

: Khair
Hopi 65

4. Pembagian Tugas Kerja Bakor Risma
Untuk mewujudkan semua program kerja, BAKOR RISMA memiliki
beberapa program yang ditujukan untuk para remaja di Bandar Lampung.
Program kegiatan dakwah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
remaja yang tergabung dalam organisasi BAKOR RISMA. Dan kegiatan tersebut
merupakan realisasi dari program yang sudah direncanakan dan disusun secara
sistematis dan dilaksanakan secara teratur serta bertahap dalam mencapai tujuan
sasaran dengan cepat.
Adapun program dan pembagian tugas
BAKOR RISMA :
 Penasehat
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masing – masing bagian di
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Memberikan bimbingan dan mengontrol berjalannya kegiatan terhadap semua
pengurus
 Pembina
Memberikan masukan dan binaan terhadap pengurus dan anggota dan sebagai
monitoring kegaiatan RISMA.
 Da’I / Pengajar
Memberikan pengajaran dan pendidikan terhadap anggota BAKOR RISMA
tentang ajaran syari’at Islam.
 Ketua
Ketua merupakan pengemban amanah organisasi yang dipilih pada waktu
musyawarah anggota yang bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh
amanah organisasi yang dibebankan dalam program kerja maupun peraturan.
 Sekretaris
Suatu organisasi hidup atau mati secara administrasi ada di tangan sekretaris,
sekretaris membantu langsung ketua umum yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan program kerja kesektariatan.
 Bendahara
Bendahara membantu ketua umum yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan program kerja pengelolaan keuangan organisasi, menyimpan dan
mengeluarkan uang kas secara baik, membukukan segala uang masuk dan
pengeluaran beserta sumber, kegunaan, dan jumlah dana serta membuat
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laporan keuangan dan membukukan keuangan sumbangan iuran wajib,
sukarela dan simpatisan.
 Seksi Agama (kepribadatan)
Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan bersama
ketua dan seluruh anggota BAKOR RISMA.
 Seksi kesenian
Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan kesenian bersama seluruh
anggota BAKOR RISMA.
 Seksi Humas Sosial
Bertugas memberikan informasi terkait kegiatan risma, menginformasikan
segala kegiatan kepada pengurus dan anggota, menyebarkan informasi tentang
kegiatan risma terhadap anggota dan masyarakat.66
5. Sistem Keanggotaan dan Jumlah Anggota Bakor Risma.
a) Sistem keanggotaan
Sistem keanggotaan RISMA bersifat terbuka, Beberapa hal yang menjadi
ketentuan anggota adalah sebagai berikut:
1. Muslim
2. Baliq
3. Menyatakan diri menjadi anggota Risma
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4. Bersedia mengkuti kegiatan dan peraturan yang di putuskan dengan
musyawarah
b) Kewajiban Setiap Anggota
1. Memahami dan melaksanakan Al-Quran dan As-sunnah
2. Menjunjung tinggi kehormatan Islam dan organisasi
3. Menjunjung tinggi aqidah dan syari’at dan akhlak Islam, peraturanperaturan dan disiplin organisasi
4. Mengahadiri forum musyawarah
5. Melaksanakan tugas organisasi
6. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan
Islam dan organisasi
7. Mentaati dan melaksanakan semua hasil musyawarah
8. Mengikuti latihan dan pembinaan.
c) Hak – Hak Anggota
1. Mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
2. Memperoleh bimbingan dari organisasi
3. Memperoleh perlakuan yang sama antara anggota
4. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri
5. Serta mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam kegiatan
organisasi
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Dari penjabaran diatas menjelaskan bahwa sebuah organisasi harus
memiliki struktur keanggotaanya dengan jelas, hal ini untuk memudahkan
pelaksanaan kegiatan Risma.
Jumlah anggota RISMA pada saat ini tidak begitu banyak seperti awal
terbentuknya BAKOR RISMA, karena faktor – faktor tertentu kini anggota
keselurahan anggota BAKOR RISMA yang aktif hanya 120 orang. 67
6. Sumber Dana Bakor Risma
Sumber dana Bakor RISMA dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
kerismaan diperoleh dari:
1. Pengumpulan Kas/dana seikhlasnya dari anggota RISMA setiap 2 minggu
sekali.
2. Hasil pengumpulan iuran infaq dan sadoqah (kotak amal)
3. Dana diperoleh dari Dewan Kepengurusan Masjid (DKM) setiap 6 bulan
sekali dan setiap ada kegiatan RISMA.
7. Program Kerja Bakor Risma
Sebagai sebuah organisasi atau lembaga tentunya BAKOR RISMA
memiliki program kerja yang berkenaan dengan fungsi dan tujuan dari BAKOR
RISMA itu sendiri. Adapun garis besar program kerja BAKOR RISMA Bandar
Lampung adalah:
67
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1. Program Jangka Panjang
a. Meningkatkan kesadaran umat (Remaja) untuk membina akhlak
dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui kegiatan
RISMA.
b. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang ajaran-ajaran Islam.
c. Mempererat tali silaturahmi antar RISMA di Bandar Lampung
2. Program Jangka Pendek
a. Kegiatan Mingguan :
1. Pengajian rutin 2 minggu sekali, tausiah dari da’i sesuai
jadwal.
2. Mengadakan kegiatan kerajinan tangan untuk remaja putri 2
minggu sekali.
3. Mengadakan kegiatan pejuang subuh untuk remaja putra 2
minggu sekali, tujuannya untuk membangunkan masyarakat
dan teman-teman remaja laiinnya untuk

shalat subuh

berjama’ah di masjid.
b. Kegiatan Bulanan :
1. Nonton bareng tentang kisah-kisah para Nabi tujuannya untuk
memberikan motivasi para remaja.
2. Melaksanakan kerja bakti sosial.
c. Kegiatan Tahunan :
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1. Mengadakan kegiatan keakraban antar anggota RISMA yaitu
melakukan kegiatan jalan-jalan bareng ketempat wisata, agar
terjalin ukhuwah Islamiyah antar anggota RISMA dari masjid
satu dan masjid lainnya.
2. Melatih public speaking antar anggota RISMA tujuannya untuk
melatih para remaja berbicara didepan umum dengan percaya
diri.
3. Mengadakan pesantren kilat dan melakukan kegiatan malam
ibadah (MABIT)
4. Mengadakan acara besar pada tahun baru Islam yaitu
perlombaan hapalan surat pendek, nasyid, da’i/da’iyah
5. Kultum secara bergantian dan bergilir, tadarrus bersama dan
buka bersama saat bulan Ramadhan.
6. Dan acara peringatan hari-hari besar Islam (PHBI)68
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B. Strategi Dakwah Bakor Risma Dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak
Pada Remaja
Problematika remaja saat ini secara umum, bukan hanya dihadapi oleh
remaja yang berada di BAKOR RISMA saja melainkan rata-rata remaja saat ini
mengalami yang hal yang sama yaitu masalah kenakalan remaja. Kenakalam yang
dimaksud adalah hampir menyangkut berbagai aspek yang mestinya tidak
dilakukan, sekarang justru malah menjadi trend serta mode pergaulan.
Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Sandra Alam selaku pembina
Bakor Risma, bahwa problem yang sering dialami remaja saat ini adalah :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Akhlakul Karimah yang sudah mulai diabaikan oleh remaja
Remaja cendrung mulai berani terhadap orang tua
Remaja malas mengikuti pendidikan agama
Remaja malas mengikuti perkumpulan keagamaan
Remaja jarang melakukan ibadah shalat
Kurangnya rasa malu
Remaja tidak bisa membatasi pergaulan
Remaja susah diatur oleh orang tua dan membantah perkataan orang
tua
i. Mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif.69

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh ustadz Abdurahman bahwa
menurutnya problema remaja saat ini adalah “remaja saat ini cendrung mengikuti
pergaulan bebas yang semakin hari semakin tidak terkontrol, akibatnya remaja
yang seharusnya menjadi generasi muda harapan bangsa, justru malah menjadi

69

Bapak Sandra Alam, Pembina Bakor Risma, Wawancara, Pada Tanggal 29 April 2017

80

sampah dan musuh bagi masyarakat. Bagaimana tidak kalau identitasnya sebagai
pemuda Islam tapi tidak paham agama dan syari’at Islam. Itu semua karena
remaja saat ini kurang berminat serta kurang paham terhadap nilai-nilai agama
Islam seperti mengaji dan ibadah shalat, terlebih lagi tidak memiliki akhlak yang
baik”70
Hal memperhatinkan saat ini adalah kecendrungan remaja lebih banyak
mengarah pada hal-hal negatif, antara lain merokok, nongkrong-nongkrong
dipinggir jalan, pergaulan bebas, minum minuman keras, memakai pakaian yang
jauh dari tuntunan Islam dan masih banyak lagi.71
Menurut ketua BAKOR RISMA Rahmat Kurniawan, hal-hal negatif yang
terjadi tersebut pada dasarnya karena remaja kurang mendapat bimbingan dari
orang tua, faktor lingkungan yang buruk dan pemahaman yang rendah terhadap
agama.

Maka

dari

itu

perlu

upaya

yang

sungguh-sungguh

dalam

penanggulangannya.72
Dan problematika yang terjadi tersebut tentunya membutuhkan upaya
penyelsaian berbagai pihak, terutama da’i setempat. Berhubung penelitian ini
lebih mengarah pada remaja di BAKOR RISMA, maka yang paling berperan
adalah pembina, ketua dan Da’i BAKOR RISMA Bandar Lampung.
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Sebagaimana data yang penulis dapat dari hasil observasi serta didukung
dokumentasi terkait program-program BAKOR RISMA, ditemukan beberapa hal
yang diaktualisasikan oleh BAKOR RISMA untuk menjalankan strategi dakwah
dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja adalah sebagai berikut :
1. Mengadakan pengajian rutin 2 minggu sekali setiap malam minggu
2. Mengadakan tausiah secara bergilir untuk anggota RISMA dengan tema
yang berbeda.
3. Mengadakan acara malam ibadah (MABIT)
4. Mengadakan kegiatan keakraban anggota RISMA antara masjid
Babussalam, Al-Hikmah dan Al-Hidayah
5. Mengadakan acara pesantren kilat
6. Mengadakan pelatihan public speaking
7. Mengadakan kegiatan pada acara PHBI
8. Mengadakan acara gotong royong. 73
Adapun strategi dakwah yang digunakan dalam menyampaikan
materi-materi (pesan dakwah) tersebut melalui nasehat-nasehat baik dan
pelajaran tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh da’i BAKOR RISMA,
dan jika ditemukan adanya kesenjangan anggota diminta untuk merenungkan
permasalahanya dan mencoba untuk menyelsaikan masalah tersebut dengan
cara berdiskusi, dan yang terakhir strategi yang digunakan da’i dalam
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menyampaikan pesan dakwah nya ialah dengan menggunakan media audio
visual.
Secara tidak langsung, strategi dakwah yang digunakan da’i BAKOR
RISMA, sama seperti strategi yang penulis tulis pada bab sebelumnya yaitu:
a. Strategi Sentimental yaitu strategi yang memfokuskan pada aspek hati dan
menggerakan perasaan dengan cara memberikan nasehat yang baik dengan
kelembutan. Strategi ini biasanya digunakan da’i dalam bentuk ceramah
agama.
b. Strategi Rasional yaitu strategi yang memfokuskan pada aspek fikiran untuk
mendorong mitra dakwah berfikir, merenungkan dan mengambil pelajaran.
Strategi ini digunakan dengan cara berdiskusi atau bercerita.
c. Strategi Indrawi yaitu strategi yang memfokuskan pada aspek panca indra dan
berpegang teguh pada hasil penelitian dan percobaan. Strategi ini digunakan
dengan cara praktik keagamaan dan keteladanan.
Alasan penulis didukung pula dengan adanya hasil observasi maupun
wawancara, dan ditemukan beberapa hal yang terkait dengan strategi dakwah
yang berisikan materi tentang ajaran-ajaran agama Islam serta menanamkan
nilai-nilai akhlak terhadap remaja, yang telah dilakukan oleh da’i BAKOR
RISMA melalui beberapa cara sebagai berikut :
a. Strategi Sentimental
Dalam menyampaikan pesan dakwah berupa ajaran Islam dan
nilai-nilai akhlah terhadap anggota RISMA, tentunya da’i harus
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terlebih

dahulu

menyakinkan

hati

remaja

dengan

cara

menggerakan perasaan atau hati mereka dengan memberikan
nasehat yang baik dengan kelembutan. Artinya da’i harus bersikap
lemah lembut dalam menyikapi perilaku para remaja. Dengan
adanya sikap lemah lembut anggota RISMA merasa diperhatinkan
layaknya seperti anak sendiri. Melalui strategi inilah da’i dapat
menyampaikan pesan dakwahnya dengan leluasa dan anggota
RISMA pun dapat menerima nasehat da’i dengan rasa senang,
sehingga apa yang disampaikan mudah diterima dengan baik oleh
remaja.74
Adapun dalam menerapkan strategi dakwah tersebut da’i
BAKOR RISMA bisa melakukannya dengan banyak cara, seperti
ceramah agama atau bertausiah, dan melakukan kultum secara
bergantian bagi anggota RISMA. 75
b. Strategi Rasional
Selain strategi sentimental, da’i juga bisa menggunakan
strategi rasional dalam menyampaikan pesan dakwah terhadap
remaja. Mengingat anggota RISMA merupakan remaja yang pada
saat ini cendrung lebih senang berbicara dan menggungkapkan isi
hati mereka secara terang-terangan. Dan hal ini pula yang
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mendorong da’i untuk menerapkan strategi rasional dalam kegiatan
dakwah nya.
Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri, jika remaja
tidak dibimbing ke arah yang benar maka semua yang diajarkan
orang tua dan da’i terhadap remaja bisa dikatakan akan sia-sia.
Dan pada masa remaja ini, remaja mengalami gejolak didalam
perasaannya, hatinya sering mengalami kegundahan apabila
sedang mengalami permasalahan. Maka dari itu da’i menggunakan
strategi rasional agar remaja dapat berfikir dengan baik dan
merenungkan segala permasalahannya dan mencari solusi dari
permasalahan tersebut.
Strategi ini diterapkan da’i dengan cara membuka forum
diskusi agar remaja tak segan-segan mengungkapkan isi hati dan
fikiran mereka, dan menyelsaikan nya secara musyawarah. Selain
itu bisa juga dengan cara da’i bercerita tentang masalah-masalah
yang biasa dihadapi remaja, kemudian remaja tersebut dapat
mengambil pelajaran dari isi cerita yang disampaikan oleh da’i.
Penyampaian pesan dakwah dengan cara seperti ini nampaknya
sangat digandrungi oleh para remaja. Dalam strategi ini remaja
banyak

yang

mengajukan

pertanyaan-pertanyaan

tentang
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permasalahan yang dihadapinya, dan pertanyaan tersebut lebih
banyak mengenai problematika remaja.76
Adapun dalam menerapkan strategi dakwah tersebut da’i
BAKOR RISMA bisa melakukannya dengan banyak cara, seperti
berdakwah dengan berdiskusi, pelatihan public speaking dan
kegiatan keakraban.
c. Strategi Indrawi
Dalam menyampaikan pesan dakwah, da’i sesekali harus bisa
membuktikan perkataanya dalam berdakwah. Karena yang
dihadapi da’i BAKOR RISMA adalah remaja maka da’i harus
membuktikan segala sesuatu yang disampaikan secara gamblang
agar apa yang disampaikan dapat dipercaya dan diterima oleh
remaja.
Dalam hal ini da’i menggunakan strategi indrawi yakni strategi
yang mengfokuskan pada panca indra dan memegang teguh pada
aspek kebenaran.
Dan strategi ini diterapkan oleh da’i dengan menggunakan
media audio visual, yakni dengan cara menyiarkan film-film Islami
tentang kisah-kisah para Nabi dan mukzijat yang dimiliki.
Dalam hal ini remaja dapat melihat dan mendengar secara
langsung mukzijat yang dimiliki para nabi melalui sebuah gambar
76
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yang bergerak. Meskipun hanya melalui film namun remaja akan
lebih memahami dan percaya tentang kekuasaan Allah SWT.
Selain itu strategi ini bisa dilakukan dengan cara menjelaskan
tentang sifat-sifat Allah SWT, ke Esaan Allah dengan bukti adanya
langit dan bumi, dan juga bukti bahwa Allah maha pengasih lagi
maha penyangang, jika kita meminta dan memohon kepada-Nya,
maka Allah akan mengabulkannya. Cara ini dilakukan dengan cara
praktek ibadah langsung, seperti shalat tahajud, berzikir, puasa
senin kamis dan lain sebagainya.
Dalam menerapkan strategi ini bisa dibuktikan dalam kegiatan
rutin BAKOR RISMA yakni nonton bareng dan melaksanakan
malam ibadah (MABIT).77
Selain menggunakan strategi-strategi tersebut BAKOR RISMA juga
harus mempertimbangkan azas-azas dalam melaksanakan strategi dakwah hal
ini akan memudahkan da’i dalam menyampaikan pesan dakwah dan anggota
RISMA dalam menerima pesan dakwah yang berisi nilai-nilai akhlak
khususnya tentang akhlakul karimah.
Dilihat dari observasi yang dilakukan peneliti, menggungkapkan
bahwasanya

BAKOR

RISMA

menerapkan

melaksanakan kegiatan keagamaan untuk
77

beberapa

azas

dalam

menanamkan nilai-nilai akhlak

Pelaksanaan Kegiatan, Observasi, Pada Tanggal 13 Mei 2017

87

pada remaja yaitu menggunakan azas Asas psikologis dan Asas efektivitas
dan efisiensi. Hal itu nampak dari cara da’i menyampaikan pesan dakwah nya,
da’i menggunakan azas psikologis karena yang menjadi sasaran dakwahnya
adalah remaja yang memiliki karakter yang berbeda-beda, seorang da’i harus
memahami terlebih dahulu kondisi mad’u sehingga pesan yang disampaikan
dapat masuk dengan baik. Dan selanjutnya adalah azas efisiensi, azas ini
sangat penting karena setiap kegiatan dakwah harus mempertimbangkan azas
biaya, waktu, maupun tenaga yang dikeluarkan sehingga pencapaian hasilnya
dapat maksimal.78
Dari hasil kegiatan-kegiatan tersebut menurut Bapak M. cahyono yang
merupakan warga sekitar mengatakan, “anggota RISMA sudah mulai adanya
peningkatan dalam hal beribadah, remaja mulai aktif mengikuti kegiatan
RISMA maupun PHBI, remaja juga bisa dikatakan mempunyai akhlakul
karimah yang baik dengan bukti bahwasanya remaja saat ini bertutur kata
dengan sopan dan santun, dan juga berprilaku baik.79
Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan
bahwasanya strategi dakwah yang digunakan da’i BAKOR RISMA dalam
menyampaikan pesan dakwah yang berisi nilai-nilai akhlak telah menunjukan
adanya keberhasilan. Artinya strategi sentimental, rasional, dan indrawi yang
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digunakan dan azas-azas yang diterpakan da’i telah membuat beberapa
perubahan

yang baik pada remaja, hal itu bisa terlihat dari adanya

peningkatan dalam kualitas ibadah remaja serta akhlakul karimah remaja yang
mulai membaik.
C. Faktor Pendukung dan Penghambatan yang Dihadapi Bakor Risma
Dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak pada Remaja
Dalam pertumbuhan suatu organisasi, pasti ada beberapa faktor yang
mendukung dan juga tidak terlepas dari berbagai faktor hambatan. Hal itu biasa di
temukan dalam pejalanan suatu lembaga atau organisasi. Seperti halnya yang
dialami oleh BAKOR RISMA, para pengurus mendapatkan berbagai dukungan
dan juga mengalami berbagai hambatan. Hal ini mereka jadikan sebagai bahan
motivator untuk tetap giat dalam melaksanakan amanahnya sebagai pengemban
dakwah.
Menurut ustadz H. Widodo, faktor pendukung yang mereka rasakan
adalah adanya dukungan dari orang tua anggota RISMA, adanya dukungan dari
para orang tua merupakan faktor yang paling penting, karena jika tidak ada
dukungan dari para orang tua, para remaja tidak bisa melaksanakan kegiatan
RISMA secara maksimal.80

80
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Rahmat Kurniawan selaku ketua BAKOR RISMA mengatakan, faktor
pendukung lainnya adalah :adanya dukungan dari DKM (Dewan Kepengurusan
Masjid) dukungan dari DKM memang sangat diharapkan oleh BAKOR RISMA
karena semua fasilitas untuk kegiatan RISMA sebagian besar adalah milik
masjid, dan dukungan DKM pun terlihat dari seringnya RISMA dilibatkan dalam
kegiatan PHBI yang diadakan DKM. Selain itu, adanya dukungan dari
masyarakat baik secara moril maupun materil. Dan masyarakat juga sering
membantu dalam pelaksanaan kegiatan BAKOR RISMA seperti kerja bakti,
gotong royong membersihkan masjid dan dalam kegiatan PHBI. 81
Dengan demikian semua kegiatan BAKOR RISMA akan lebih mudah
terlaksana dan dapat berjalan dengan lancar atas dukungan dari semua pihak.
Adapun faktor penghambat menurut Ustadz Abdurahman selaku da’i
sekaligus pembina adalah82 :
1. Kurangnya antusias remaja
Masa remaja bisa dibilang adalah masa pencarian jati diri, ini terlihat dari
banyaknya remaja yang imannya kadang naik dan turun, dan hal ini
berpengaruh pada jumlah anggota RISMA yang terus menurun setiap
tahun.
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2. Remaja lebih suka bermain gadget
Perkembangan teknologi pada zaman sekarang cukup mempengaruhi
perilaku reamaja, terbukti dari banyaknya remaja yang lebih suka bermain
gadget saat sedang perkumpulan RISMA, hal ini sangat menjadi
penghambat bagi BAKOR RISMA dalam melaksanakan kegiatan
RISMA.
3. Remaja sering mengabaikan kegiatan-kegiatan Islami
Kegiatan remaja yang cukup banyak dari kegiatan sekolah, mengerjakan
tugas sekolah dan juga bermain membuat waktu mereka dalam mengikuti
kegiatan

BAKOR

RISMA

berkurang,

sehingga

mereka

sering

mengabaikan kegiatan-kegiatan yang diadakan BAKOR RISMA.
4. Remaja lebih suka bermain
Dibanding mengikuti kegiatan RISMA, remaja lebih suka nongkrongnongkrong tidak jelas, ngerumpi, dan menganggap kegiatan BAKOR
RISMA jenuh dan membosankan.
5. Remaja yang kurang disiplin
Kurang adanya rasa bertanggung jawab dari remaja sehingga remaja
sering terlambat dalam perkumpulan BAKOR RISMA, hal ini membuat
proses pelaksaan BAKOR RISMA sedikit terhambat.
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6. Lingkungan yang kurang baik
Faktor lingkungan menjadi salah satu hambatan BAKOR RISMA dalam
membina para remaja, lingkungan yang buruk akan membuat remaja
terpengaruh oleh hal-hal yang buruk.
7. Remaja mudah terpengaruh hal-hal negatif
Masa remaja sedang mengalami jati diri membuat para remaja banyak
menerima hal-hal yang baru dalam kehidupannya, dan sebagian besar hal
yang didapat merupakan hal buruk yang seharusnya dijauhi oleh para
remaja namun terkadang malah diserap dan dilakukan oleh remaja, itu
semua karena remaja mudah terbawa oleh arus kehidupan.
Pernyataan

di

atas

merupakan

faktor-faktor

pendukung

dan

penghambat yang dirasakan BAKOR RISMA, kemajuan dan kemunduran
harus mendapat perhatian yang serius. Kemajuan yang dirasakan, sangat perlu
disyukuri dan harus tetap dipertahankan serta lebih dikembangkan kembali.
Sedangkan hambatan yang dialami harus segera diatasi dengan berusaha,
berdoa dan selalu optimis. Dengan demikian faktor diatas menjadi tantangan
yang harus dihadapi BAKOR RISMA sebagai juru dakwah.
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BAB IV
STRATEGI DAKWAH BAKOR RISMA DALAM MENANAMKAN
NILAI – NILAI AKHLAK PADA REMAJA
DI BANDAR LAMPUNG

A. Strategi Dakwah Bakor Risma Dalam Menanamkan Nilai-nilai Akhlak
Pada Remaja Di Bandar Lampung
Seperti pembahasan pada Bab I bahwa strategi dakwah diartikan sebagai
metode, siasat, taktik atau maneuver yang dipergunakan dalam aktivitas dakwah,
dimana dalam penelitian ini BAKOR RISMA membina remaja dalam
menanamkan nilai-nilai akhlak agar mereka mempunyai akhlak yang mulai.
Strategi dakwah yang ditawarkan sebagaimana dipaparkan pada bab II
sebelumnya yaitu, strategi dakwah sebagai sebuah upaya dan cara untuk
menyampaikan pesan dakwah harus perlu memperhatikan strategi-strategi yang
tepat sasaran, dan pilihan strategi yang dimaksud adalah dengan menggunakan
strategi sentimental, strategi rasional, dan strategi indrawi.
Remaja sebagaimana dipahami, kondisi kejiwaannya masih sering
goncang, kecendrungan semacam ini timbul karena masa remaja merupakan
masa pencarian jati diri. Jika kondisi seperti ini tidak segera diarahkan, maka
dikhawatirkan remaja akan terjerumus pada hal-hal negatif. Melihat hal tersebut,
tentunya dalam memberikan penyampain pesan-pesan dakwah yang berisikan
nilai-nilai akhlak, harus disesuaikan dengan kebuutuhan remaja itu sendiri. Sebab
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gagalnya dakwah terkadang karena salahnya pemilihan strategi dakwah yang
digunakan.
Jika yang menjadi problem remaja mulai kehilangan jati diri dan masalah
akhlakul karimah, tentunya dalam mengarahkannya akan lebih tepat jika remaja
digerakan hati dan perasaannya dengan diberikan nasehat-nasehat yang baik
dengan lemah lembut. Dengan strategi ini sedikit demi sedikit remaja akan
mengikuti perintah da’i dengan senang hati. Maka strategi sentimental bisa
digunakan dalam masalah ini.
Dan tidak dipungkiri masa remaja adalah masa dimana remaja mulai
banyak berfikir atas masalah-masalah yang sedang dihadapinya dan juga masa
remaja adalah masa remaja mulai bersifat kritis dan aktif. Dan jika hal ini terjadi
maka strategi yang tepat digunakan oleh da’i adalah strategi rasional yaitu
dengan melalukan dialog atau diskusi, permasalahan yang sedang remaja alami
bisa ditanyakan langsung oleh da’i dan langsung diberikan solusi yang tepat agar
remaja tidak salah dalam melangkah.
Dan hal biasa yang dilakukan oleh remaja jika diberikan nasehat atau
solusi adalah terkadang mereka memberikan bantahan atau cendrung tidak
percaya, jika ini terjadi maka strategi indrawi harus dilakukan yakni dengan cara
melakukan praktik keagamaan secara langsung atau memberikan gambarangambaran yang bisa menyakini dan menjawab keraguan-keraguan remaja.
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Strategi ini dilakukan da’i dengan cara menyiarkan film religi kisah-kisah Nabi,
atau kisah nyata yang bisa mengerakan hati mereka. Jika remaja melihat dan
mendengar film tersebut secara langsung, remaja bisa mengambil hikmah dari
film tersebut dan merealisikannya dalam kehidupan nyata.
Organisasi BAKOR RISMA mengadakan program-program kegiatan
yaitu Mengadakan pengajian rutin 2 minggu sekali setiap malam minggu,
mengadakan tausiah secara bergilir untuk anggota RISMA dengan tema yang
berbeda, mengadakan acara malam ibadah (MABIT), mengadakan acara gotong
royong, mengadakan kegiatan keakraban anggota RISMA antara masjid
Babussalam, Al-Hikmah dan Al-Hidayah, mengadakan acara pesantren kilat,
mengadakan pelatihan public speaking, mengadakan kegiatan pada acara PHBI.
Program-program tersebut sebagai sarana penyampaian pesan-pesan dakwah.
Tentunya dalam memilih strategi dakwah da’i tinggal menyesuaikan dengan
kondisi serta situasi.
Adapun kegiatan BAKOR RISMA dalam melaksanakan strategistrategi tersebut adalah sebagai berikut :
a. Strategi Sentimental
1. Mengadakan pengajian rutin 2 minggu sekali setiap malam minggu
2. Mengadakan tausiah secara bergilir untuk anggota RISMA dengan
tema yang berbeda.
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3. Menyampaikan materi agama dengan cara berceramah.
b. Strategi Rasional
1.

Mengadakan kegiatan keakraban anggota RISMA antara masjid
Babussalam, Al-Hikmah dan Al-Hidayah

c.

2.

Mengadakan acara pesantren kilat

3.

Mengadakan pelatihan public speaking

4.

Menyampaikan materi dengan berdiskusi

Strategi Indrawi
1. Praktek ibadah langsung
2. Mengadakan Malam Ibadah (MABIT)
3. Menyiarkan film-film Islami

B. Faktor Pendukung dan Penghambatan yang Dihadapi Dalam
Menanamkan Nilai-nilai Akhlak Para Remaja BAKOR RISMA di
Bandar Lampung.
Dalam melaksanakan strategi dakwah dalam menanamkan nilai-nilai
akhlak pada remaja BAKOR RISMA menghadapi berbagai faktor yaitu faktor
pendukung dan penghambat.
Adapun Faktor Pendukung Seperti :
1. Dukungan orang tua
Banyaknya dukungan dari para orang tua anggota BAKOR RISMA,
merupakan faktor yang paling penting, karena jika tidak ada dukungan dari
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para orang tua, para remaja tidak bisa melaksanakan kegiatan RISMA secara
maksimal.
2.

Adanya dukungan dari DKM
Dukungan dari DKM (Dewan Kepengurusan Masjid), sangat diharapkan oleh
BAKOR RISMA karena semua fasilitas untuk kegiatan RISMA sebagian
besar milik Masjid, dan dukungan DKM pun terlihat dari seringnya RISMA
dilibatkan dalam kegiatan PHBI yang diadakan DKM.

3.

Adanya dukungan Masyarakat
Dukungan dan bantuan dari masyarakat terlihat dari adanya bantuan secara
moril maupun materil, masyarakat juga sering membantu dalam pelaksanaan
kegiatan BAKOR RISMA seperti kerja bakti, gotong royong membersihkan
masjid dan dalam kegiatan PHBI.
Dengan demikian semua kegiatan akan lebih mudah terlaksana dan dapat

berjalan dengan lancar atas dukungan dari semua pihak.
Adapun faktor penghambat seperti :
8. Kurangnya antusias remaja
Masa remaja bisa dibilang adalah masa pencarian jati diri, hal ini terlihat
banyaknya remaja yang iman kadang naik dan juga turun, sehingga hal ini
berpengaruh pada jumlah anggota RISMA yang terus menurun setiap tahun.
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9. Remaja lebih suka bermain gadget
Perkembangan teknologi pada zaman sekarang cukup mempengaruhi
perilaku reamaja, terbukti dari banyaknya remaja yang lebih suka bermain
gadget saat sedang perkumpulan RISMA, hal ini sangat menjadi penghambat
bagi BAKOR RISMA dalam melaksanakan kegiatan RISMA.
10. Remaja sering mengabaikan kegiatan-kegiatan Islami
Kegiatan remaja yang cukup banyak dari kegiatan sekolah, mengerjakan
tugas sekolah dan juga bermain membuat waktu mereka dalam mengikuti
kegiatan BAKOR RISMA berkurang, sehingga mereka sering mengabaikan
kegiatan-kegiatan yang diadakan BAKOR RISMA.
11. Remaja lebih suka bermain
Dibanding mengikuti kegiatan RISMA, remaja lebih suka nongkrongnongkrong tidak jelas, ngerumpi, dan menganggap kegiatan BAKOR RISMA
jenuh dan membosankan.
12. Remaja yang kurang disiplin
Kurang adanya rasa bertanggung jawab dari remaja sehingga remaja sering
terlambat dalam perkumpulan BAKOR RISMA, hal ini membuat proses
pelaksaan BAKOR RISMA sedikit terhambat.
13. Lingkungan yang kurang baik
Faktor lingkungan menjadi salah satu hambatan BAKOR RISMA dalam
membina para remaja, lingkungan yang buruk akan membuat remaja
terpengaruh oleh hal-hal yang buruk.
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14. Remaja mudah terpengaruh hal-hal negatif
Masa remaja sedang mengalami jati diri membuat para remaja banyak
menerima hal-hal yang baru dalam kehidupannya, dan sebagian besar hal
yang didapat merupakan hal buruk yang seharusnya dijauhi oleh para remaja
namun terkadang malah diserap dan dilakukan oleh remaja, itu semua karena
remaja mudah terbawa oleh arus kehidupan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang strategi dakwah
BAKOR RISMA dalam menanamkan nilai-nilai akhlak pada remaja di Bandar
Lampung, penulis dapat menghasilkan kesimpulan akhir dari penulisan karya
ilmiah ini yaitu BAKOR RISMA memakai strategi sebagai berikut :
1. Strategi Sentimental
2. Strategi Rasional
3. Strategi Indrawi
Adapun Faktor Pendukung Seperti, dukungan dari orang tua, adanya
dukungan dari DKM, dan adanya dukungan Masyarakat.
Adapun faktor penghambat seperti, kurangnya antusias remaja, remaja
lebih suka bermain gadget, remaja sering mengabaikan kegiatan-kegiatan Islami,
remaja lebih suka bermain, remaja yang kurang disiplin, lingkungan yang kurang
baik dan remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif.
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B. Saran
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran dan mudahmudahan dapat menjadi sebuah masukan bagi keberlangsungan BAKOR
RISMA dan organisasi laiinya yaitu sebagai berikut :
1. Para pengurus BAKOR RISMA agar lebih memperhatikan kegiatannya
karena sebagus apapun strategi jika tidak digunakan maka akan sia-sia
yang akan memunculkan masalah-masalah baru.
2. Untuk masa depan BAKOR RISMA khususnya para pengurus jangan
pernah merasa bosan dalam menjalankan kegiatan dakwahnya terhadap
remaja khususnya.
3. Untuk ketua BAKOR RISMA perlu diperhatikan bahwa keterkaitan
remaja kepada orang tua dan masyarakat atau ketua dari BAKOR RISMA
harus bisa menjalin kerja sama yang erat dalam hal apapun.
4. Selalu menjalin ukhuwah Islamiyah anatara RISMA dari masjid
Babussalam, masjid Al-Hikmah, dan masjid Al-Hidayah.
5. Mudah-mudahan Bakor Risma Bandar Lampung dapat mengemban
amanat yang diberikan oleh masyarkat untuk membina para remaja agar
memiliki ilmu pengetahuan agama yang tinggi dan juga memiliki akhlakul
karimah yang baik, sehingga para remaja dapat membanggakan kita
semua.
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