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ABSTRAK  

 

 

 

Nama : Resha Setianas  

NIM : 11642201696 

Judul : Peran  Pembimbing  Agama  Dalam  Memperbaiki Akhlak Remaja      

   Masjid  Al-Muttaqin  Kelurahan  Tangkerang  Barat  Pekanbaru 

 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya remaja masjid yang mengalami 

permasalahan. Belum semua remaja menerima kegiatan bimbingan agama dengan 

baik, remaja belum dapat memanfaatkan potensi serta bakat yang ada pada 

dirinya, kurangnya pemahaman ajaran agama pada diri remaja.  

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pembimbing 

agama dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi 

dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang 

Barat Pekanbaru.  

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisa dekskriptif kualitatif. informan dalam 

penelitian ini adalah tiga orang pembimbing. Alat pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran pembimbing agama dalam 

memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru dikatakan telah berperan karena adanya pembimbing merencanakan 

program bimbingan, waktu yang digunakan sudah memenuhi standar bimbingan, 

dan pembimbing memberikan materi bimbingan kepada remaja.  

 

Faktor penghambat yang dihadapi pembimbing dalam memperbaiki akhlak remaja 

masjid yaitu latar belakang pendidikan yang berbeda antara satu remaja dengan 

remaja yang lain, terdapat perbedaan latar belakang keluarga, suku dan ras antara 

satu remaja, kurangnya motivasi dan diri remaja, terbatasnya jumlah pembimbing 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. Sedangkan faktor pendukung yang 

dihadapi pembimbing dalam memperbaiki akhlak remaja masjid yaitu adanya 

sarana yang lengkap, sehingga tidak terkendala dalam melakukan kegiatan 

aktivitas remaja masjid, adanya pembimbing agama yang disiplin yang patut 

diteladani sehingga tepat waktu dalam memberikan materi bimbingan agama, dan 

adanya kegigihan dan kesabaran dari pembimbing agar remaja masjid menerima 

bimbingan tersebut dengan baik.  

 

Kata kunci : Peran pembimbing agama, akhlak, remaja masjid.  
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ABSTRACT 

 

 

Nama : Resha Setianas  

NIM : 11642201696 

Judul : The   Role   Of   Mentors  In  Improving   The   Morals   Of  Morals  

   Al-Muttaqin  Kelurahan  Tangkerang  Barat  Pekanbaru 

 

 

This research is motivated by the number of mosque youth who experience 

problems. Not all adolescents have received religious guidance activities properly, 

teenagers have not been able to take advantage of their potential and talents, lack 

of understanding of religious teachings in adolescents. 

 

The formulation of the problem in this study is how the role of religious guides in 

improving the morals of the teenagers of the Al-Muttaqin mosque, Tangkerang 

Barat District, Pekanbaru and what are the inhibiting factors faced in improving 

the morals of the teenagers of the Al-Muttaqin mosque in Tangkerang Barat 

Village, Pekanbaru. 

 

This study uses a qualitative descriptive analysis technique. The informants in this 

study were three mentors. Data collection tools in this study were observation, 

interviews and documentation. 

 

The results showed that: the role of religious guides in improving the morals of 

teenagers of the Masjid Al-Muttaqin, Tangkerang Barat District, Pekanbaru, is 

said to have played a role because of the existence of a mentor planning a 

guidance program, the time used has met the guidance standards, and the 

supervisor provides guidance material to adolescents. 

 

Inhibiting factors faced by supervisors in improving the morals of mosque youth, 

namely different educational backgrounds between one teenager and another, 

there are differences in family, ethnic and racial backgrounds between one 

teenager, lack of motivation and youth self, limited number of mentors in 

increasing spiritual intelligence. . Meanwhile, the supporting factors faced by the 

supervisor in improving the morals of mosque youth are the complete facilities, so 

that they are not constrained in carrying out activities of mosque youth activities, 

the existence of disciplined religious guides who are exemplary so that they are 

timely in providing religious guidance material, and the persistence and patience 

of mentors so that mosque youths receive the guidance well. 

 

Keywords: The role of religious guides, morals, mosque youth. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Usia remaja adalah waktu paling berkesan dalam kehidupan seseorang. 

Kenangan saat remaja merupakan kenangan yang tidak mudah dilupakan, sebaik 

atau seburuk apa pun saat itu. Sementara banyak orang tua yang memiliki anak 

berusia remaja merasakan bahwa usia remaja adalah waktu yang sulit. Banyak 

konflik yang dihadapi oleh orang tua dan remaja itu sendiri dan menganggap anak 

remaja masih perlu perlindungan dengan ketat sebab di mata orang tua remaja 

belum siap menghadapi tantangan dunia orang dewasa. 

Sebaliknya, bagi remaja tuntutan internal membawa mereka mempunyai 

keinginan untuk mencari jati diri yang mandiri dari pengaruh orang tua. Keduanya 

memiliki kesamaan yang jelas, dan pada hakikat nya masa remaja yang utama 

adalah masa menemukan diri, meneliti sikap hidup yang sama dan mencoba-coba 

yang baru untuk jadi pribadi yang dewasa. 

 Tidak dapat di pungkiri bahwa manusia hadir dan tercipta sebagai individu 

yang unik, masing-masing memiliki perbedaan dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perbedaan dan perilaku ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

yang ada disekitarnya. Setiap individu nantinya akan terus mempengaruhi 

kehidupan, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh lingkungan 

sehari-hari seperti dengan keluarga, teman sebaya, sekolah dan masyarakat. 

Pengaruh lingkungan erat kaitannya dengan moral setiap individu. Namun moral 

juga  dipengaruhi dengan adanya bimbingan agama secara  terus menerus yang 

diperoleh dari  pembiimbing agama. 

Kesadaran moral atau perasaan berakhlak ini timbul dari hati, sebenarnya 

tidaklaha dapat dikatakan bahwa manusia secara otomatis akan berkembang 

kearah kesadaran moral. Manusia itu bisa membelok-belokkan hidupnya kemana 

saja.Macam-macam masalah yang dapat membelokkan dari kesadaran 
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moralnya.Manusia itu agar menjadi manusia sebagaimana mestinya.Kesadaran 

moral harus dibangun dan terus dibangun.
1
 

Cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki akhlak ini adalah pembiasaan yang 

dilakukan secara kontiniu. Dalam tahap-tahap tertentu, pembinaan akhlak, 

khususnya akhlak lahiriyah dapat pula dilakukan dengan cara paksaan yang lama-

lama tidak terasa dipaksa, cara lain yang tak kalah ampuhnya melalui 

keteladanan.
2
 

            Dalam islam, budi pekerti merupakan refleksi iman dari seseorang sebagai 

contoh yang pas dan benar ialah Rasulullah SAW. Beliau memiliki akhlak yang 

sangat mulia, agung dan teguh. Akhlak dalam ajaran islam sangat rinci, 

berwawasan multi dimensional bagi kehidupan, sistematis dan beralasan realistis. 

Akhlak dalam bersifat mengarahkan, membimbing, mendorong, membangun 

peradaban manusia dan mengobati bagi penyakit sosial dan kebahagiaan dunia 

dan akhirat.dua simbolis.
3
 

Remaja masjid Al-Muttaqin yang terletak di Kelurahan Tangkerang Barat 

berada dilingkungan masyarakat yang mayoritas beragama islam, dan sudah ada 

berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan dilingkungan masjid 

seperti pengajian, majelis taklim, peringatan hari besar islam dan magrib mengaji. 

Namun dari pengamatan peneliti remaja belum mampu memanfaatkan potensi 

serta bakat yang pada dirinya. Disamping itu masih kurangnya pemahaman 

tentang agama pada diri remaja . 

Berdasarkan masalah diatas serta observasi dari peneliti kejadian-kejadian 

yang pernah terjadi dilingkungan masjidAl-Muttaqin, peneliti melihat adanya 

usaha-usaha gigih dari pembimbinn.Maka timbul keinginan peneliti melakukan  

penelitian pada permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk judul skripsi 

“PERAN PEMBIMBING AGAMA DALAM MEMPERBAIKI AKHLAK 

REMAJA MASJID AL-MUTTAQIN KELURAHAN TANGKERANG 

BARAT PEKANBARU” 

 
                                                             
1
Asmaran As, Pengantar Studi Ahklak ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994) 

2Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h 164-165 
3H. A. Mustofa, Akhlak Tasawuf (Bandung: Pustaka Setia, 1997) 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan proposal penelitian 

maka permasalahan difokuskan pada : 

 

1. Peran  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya perangkat tingkah 

laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. 

Sedangkan peranan itu sendiri memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu peristiwa.
4
 Sedangkan peran yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah peran pembimbing dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru. 

 

2. Pembimbing  

Bimbing menurut kamus umum Bahasa Indonesia artinya menuntun.
5
 

Pembimbing adalah suatu profesi yang tugas nya memberikan bantuan 

kepada seseorang untuk memecahkan suatu masalah dan membantu 

pertumbuhan klien-klien nya.
6
 Dalam masalah ini pembimbing yang di 

maksud adalah seorang pembimbing yang berperan penting dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru. 

 

3. Agama  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah koleksi 

terorganisir dari kepercayaan, system budaya, dan pandangan dunia yang 

menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. 

 

                                                             
4
 Suharso, DKK.2011.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya. Hal 371 

5
 Departeman Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai 

Pustaka. Hal 160 
6
 Namora Lumongga Lubis. 2011. Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktek. 

Jakarta: PT. Kencana Prenada media grup. Hal 21 
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4. Akhlak  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkah laku 

seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk 

melakukan perbuatan yang baik. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka timbul beberapa rumusan 

masalah yaitu : 

a. Bagaimana peran pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak  

remajamasjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru? 

b. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pembimbing 

agama dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin 

Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  

a. Untuk mengetahui peran pembimbing agama dalam memperbaiki 

akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahuifaktor penghambat dan pendukung yang dihadapi 

pembimbing dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin  

Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

a. Kegunaan Teoritis 
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1) Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus 

setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi. 

2) Dapat dijadikan bahan masukan dan pemikiran  dalam ilmu 

kependidikan tentang remaja 

b. Kegunaan Praktis 

1) Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana 

sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Suska Riau. 

2) Dapat memberikan pengetahuan bagi orang tua dalam membentuk 

kepribadian remaja sesuai dengan ajaran agama islam. 

3) Sebagai bahan masukan para remaja agar bersedia mengikuti 

kegiatan berupa bimbingan agama oleh pembimbing dalam 

memperbaiki akhlak remaja yang dapat bermanfaat untuk 

perkembangan menuju ke dewasaan.  

 

E. Sistematika Penulisan 
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A. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah : 

Teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan data 

kualitatif dan sama-sama menggunakan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

1. Pengaruh Bimbingan Akhlak terhadap Akhlak Santri di Madrasah Diniyah 

Awaliyah Baitussalam Yayasan Baitussalam Kramat Jati Jakarta Timu. 

Yang ditulis oleh Mulana Irmawan jurusan Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam. Dalam skripsi tersebut lebih ditekankan untuk mengukur seberapa 

pengaruhnya bimbingan tersebut terhadap akhlak santri. Sedangkan skripsi 

ini lebih menekankan memperbaiki akhlak pada remaja masjid.  

2. Peranan Pembimbing Rohani Islam Dalam Membina Akhlakul Karimah 

Di Panti Sosial Bina Remaja Bambu Apus Jakarta. Yang ditulis oleh Sri 

Hesti Hardiyati jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Dalam skripsi 

tersebut lebih ditekankan pada harapan masyarakat tentang pembinaan 

akhlakul karimah. Sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada 

memperbaiki akhlak remaja masjid.  

 

B. Kajian Teori 

Kerangka teoritis merupakan landasan untuk berfikir dalam menerangkan 

hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. adapun beberapa 

kerangka teoritis yang perlu dikemukakan : 

1. Peran Pembimbing Agama 

 Sebelum masuk pada ulasan berbagai hal yang bersangkutan 

denganpembimbing agama, terlebih dahulu peneliti kemukakan tentang 

pengertian peranan.Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu perisriwa”. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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Sedangkan peran adalah merupakan seperangkat patokan, yang membatasi 

apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang.
7
 

 Pembimbing agama menurut Hellen adalah seseorang yang 

memberikan bantuan secara proses yang terarah kontiniu dan sistematis 

kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah 

beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasi 

nilai-nilai yang terkandung didalam Al-Qur’an dan Hadist kedalam diri 

sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan 

Hadist.
8
 

 Sedangkan arifin mendefinisikan yang dimaksud dengan pembimbing 

agama adalah seseorang yang berusaha memberikan bantuan kepada orang 

yang mengalami kesulitan baik lahiriyah maupun bathiniah yang 

menyangkut kehidupan dimasa kini dan dimasa mendatang, bantuan 

tersebut berupa pertolongan dibidang mental dan spiritual, agar orang yng 

bersangkutan mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada pada 

dirinya sendiri melalui dorongan dengan kekuatan iman iman dan 

taqwanya kepada allah.
9
 

 Oleh karena itu pembimbing agama bertugas membangkitkan daya 

rohaniah manusia melalui iman dan takwa kepada Allah SWT untuk 

mengatasi segala kesulitan hidup yang dialami, jadi iman dan takwa 

dibangkitkan sedemikian rupa sehingga menjadi tenaga pendorong 

terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi segala kesulitan hidup yang 

diatasi, hingga bangkit kesadaran sebagai pribadi yang harus mengarungi 

kehidupan nyata dalam masyarakat dan lingkungannya.  

 Pembimbing agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak 

ustadz/ustadzah yang berperan membantu  dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual remaja masjid. Pembimbing suatu profesi menolong 

                                                             
7Sudarhono, Edy. 1994. Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya. (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama) 
8
Hallen, (Bimbingan dan Konseling dalam Islam), Jakarta: Ciputat Press, 2002, Hlm. 17 

9Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama di Sekolah dan Luar Sekolah, 
(Bulan Bintang), Jakarta: 1997) hlm 2 
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memiliki peran-peran yang penting dalam kehidupan. Profesi ini 

merupakan salah satu dari profesi-profesi lain yang tugasnya adalah 

memberikan bantuan kepada seseorang atau kelompok untuk memecahkan 

suatu masalah, baik masalah keluarga atau masalah dengan lingkungan 

sekitar.
10

 

  

Adapun peran ustadz/ustadzah sebagai pembimbing disini yaitu : 

a. Sebagai mediator  

 Sebagai mediator, pembimbung akan menghadapi beragam klien yang 

memiliki perbedaan, budaya, nilai-nilai, agama serta keyakinan. 

b. Sebagai penasehat 

 Peran ustadz/ustadzah sebagai pembimbing dan penasehat adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembimbing memberikan bimbingan atau tuntutan kepada remaja sesuai 

dengan masalah yang dihadapi klien tersebut. Oleh karena itu seorang 

pembimbing harus memiliki kematangan dalam kepribadian agar 

pembimbing dapat menandang suatu masalah yang sedang ditanganinya 

dengan dewasa dan bijaksana. 

2. Pembimbing memberikan nasehat dengan cara membantu klien agar 

dapat melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya dan menghindari hal-

hal yang tidak sepantasnya dilakukan, serta dapat menyelesaikan 

masalahnya.
11

 

 

 Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa peran pembimbing disini 

adalah mengayomi, mengajarkan, mendidik sekaligus membina dan membimbing 

dalam menanamkan nilai-nilai akhlak dan akram. 

 

 Adapun karakteristik ustadz/ustadzah sebagai pembimbing yang dapat 

dicontoh dari Lukmanul Hakim sebagai ustadz/utadzah yaitu : 

                                                             
10

 Namora Lumongga Lubis. Ibid. Hal 21 
11Namora Lumongga Lubis. Ibid. Hal23 
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a. Bersyukur, yaitu seorang pembimbing harus selalu bersyukur kepada 

Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan, karena jabatan 

sebagai pembimbing merupakan karunia Allah yang sangat bersyukur. 

b. Menyatukan diri dengan remaja masjid, pembimbing harus mampu 

menyatukan diri dengan dengan remaja masjid dan harus lebih rendah hati 

dan tawadhu’ sehingga bisa diterima oleh remaja masjid dengan senang 

hati. 

c. Menjadi teladan, yaitu pembimbing harus senantiasa mengedepankan 

kemuliaan akhlak, penuh kasih sayang sebagaimana seorang ibu terhadap 

anaknya. Dengan demikian pembimbing harus menjadi teladan bagi 

remaja masjid. 

d. Pengayom, yaitu mempunyai toleransi yang tinggi, sebagai bagian dari 

jiwa pengayom dan pembimbing. 

e. Bijaksana, yaitu mengenal dirinya dengan baik, dan kemudian mengenal 

diri remaja masjid dengan baik pula.  

f. Apresiatif, pembimbing harus menjadi pemicu semangat bagi remaja 

masjid untuk berkarya lebih baik. 

g. Rendah hati, harus selalu siap meruntuhkan kesombongan dirinya 

dihadapan remaja masjid.
12

 

 

 Dari beberapa karakteristik pembimbing diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembimbing merupakan seorang yang memiliki banyak pengetahun tentang ilmu 

agama islam, dan bijaksana dalam mengatasi problema yang dihadapi siswa. 

Pembimbing dapat menjaga dan meningkatkan mutu layanan atas suatu bidang 

yang dilakukan dengan baik. 

Hamdani Bakran menjelaskan beberapa hal yang mendasar dari tugas dan 

tanggung jawab ustadz/ustadzah sebagai pembimbing sebagai berikut : 

a. Sebelum melakukan proses pendidikan dan pelatihan ini, seorang 

pembimbing harus benar-benar telah memahami kondisi mental, spiritual 

                                                             
12

Hamka Abdul Aziz, Karakter Guru Profesional Melahirkan Murid Unggul Menjawab Tantangan 

Masa Depan, (Jakarta: Al-mawardi Prima, 2012), hlm. 41 
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dan moral, atau bakat, minat dan intelegensi anak didiknya, sehingga 

proses aktivitas ini akan benar-benar dapat terfokus secara tepat dan 

terarah. 

b. Membangun dan mengembangkan motivasi remaja masjid secara terus 

menerus tanpa ada rasa putus asa. Apabila motivasi ini selalu hidup, maka 

proses aktivitas pendidikan dan pelatihan ini akan dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. 

c. Memberikan pemahaman secara mendalam dan luas tentang materi 

pelajaran sebagai dasar pemahaman teoritis yang objektif, sistematis, 

metodologis dan argumentatif. 

d. Memberikan keteladanan yang baik dan benar bagaimana cara berpikir, 

berkeyakinan, beremosi, bersikap dan berperilaku yang baik dan terpuji 

dihadapan tuhannya maupun lingkungan kehidupan sehari-hari. 

e. Menjaga, mngontrol dan melindungi diri remaja masjid secara lahiriyah 

maupun bathiniah selama proses pendidikan pelatihan agar dalam proses 

ini mereka terhindar dari gangguan, bisikan dan tipu daya setan, iblis, jin 

dan manusia.
13

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa seorang 

pembimbing itu harus senantiasa berkeyakinan, berpikir, dan berperilaku 

positif yang berparadigma pada wahyu ketuhanan. Seorang pembimbing 

juga harus membimbing dan memberi keteladanan kepada remaja masjid, 

menjaga, melindungi dan mengontrol remaja masjid secara lahir maupun 

bathin selama masih dalam pendidikan pembimbing (ustadz/ustadzah). 

 

2. Akhlak 

Islam menempatkan posisi akhlak pada posisi penting yang harus dipegang 

teguh setiap pemeluknya. Bahkan setiap aspek ajaran islam selalu berorientasi 

pada pembentukan dan pembinaan akhlak. 

                                                             
13

Hamdani Bakran Adz-Dzakie, Kecerdasan  Ke Nabian Prophentic Intelligenc, hlm. 647 



12 
 

Dilihat dari sudut bahasa (etimologi), kata akhlak adalah jamak dari kata 

Khulk, Khulk dalam kamus Al-Munjid berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku 

atau tabiat.
14

 

Asep Usman Ismail dalam bukunya yang berjudul Tasawuf Menjawab 

tantangan Global mendefinisikan akhlak memiliki lima ciri pokok, yaitu : 

1. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam secara terus menerus 

didalam jiwa seseorang sehingga kuat dan mengakar. Jika seseorang 

berakhlak dermawan, maka kedermawanan tersebut telah mendarah 

daging, sehingga menjadi kepribadian yang membedakan dirinya 

dengan orang lain. 

2. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan mudah dan 

gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Hal ini 

tidak berarti bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut 

dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan atau gila. 

3. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 

mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.  

4. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan 

main-main atau bersandiwara. Untuk membedakan apakah perbuatan 

seseorang itu sungguh-sungguh atau hanya sandiwara, maka perlu 

dilakukan pengamatan secara seksama dan terus menerus terhadap 

perilaku orang tersebut. 

5. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar keimanan dan 

pengabdian kepada Allah dengan penuh keikhlasan semata-mata karena 

mengharap keridhaan atau kerelaannya, baik didunia maupun 

diakhirat.
15

 

 

Slamet Santoso dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Agama 

mendefiniskan Perbaikan Akhlak adalah suatu proses yang menghasilkan 

kecakapan atau pengembangan akhlak yang mencakup urutan-urutan pengertian, 
                                                             
14

Asmaran As, Pengantar Ilmu Akhlak, (PT. Raja Grafindo Persad, 1994), Cet ke-2 
15Asep Usman Ismail, Tasawuf Menjawab Tantangan Global: Upaya Membangun Karakter 
Muslim, (Jakarta: Trans Pustaka, 2002), h. 228-229 
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diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut 

yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembang-

kannya.
16

 

Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul Ilmu Jiwa Agama  

mendefinsikan perbaikan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non 

formal yang dilaksanakan secara sadar berencana, terarah, teratur dan bertanggung 

jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan suatu 

dasar kepribadian yang seimbang. Pengetahuan keterampilan sesuai dengan bakat, 

keinginan, serta meningkatkan dan mengembangkan kearah tercapainya martabat, 

mutu dan kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri.
17

 

 

Perbaikan akhlak mempunyai dua fungsi, yaitu : 

1. Fungsi Kuratif, membantu memecahkan masalah yang dihadapi remaja 

dalam proses perkembangannya atau membantu dalam mengatasi 

masalahnya. 

2. Fungsi Preventif, dalam fungsi ini Pembina dapat memberikan beberapa 

terapi sesuai dengan masalah dan keadaan remaja itu sendiri.  

 

Jika diperhatikan dengan seksama, defenisi akhlak yang telah tercantum 

diatas tidak ada yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.Akhlak 

yaitu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang nampak dalam perbuatan lahiriyah 

yang dilakukannya secara spontan dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran yang 

rumit dan sudah memjadi kebiasaan.Jadi, akhlak bersifat mengarahkan, 

membimbing, mendorong peradaban manusia agar memiliki akhlak yang baik 

untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

 

Adapun macam-macam akhlak secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Akhlak Mahmudah (akhlak terpuji)terbagi menjadi tiga, yaitu : 

                                                             
16

Slamet Santos, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h 139 
17Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 152 
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1. Akhlak terhadap Allah, adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada 

tuhan selain Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji yang tidak bisa 

dijangkau oleh manusia bahkan malaikat sekalipun. 

2. Akhlak terhadap diri sendiri, adalah menghargai, menghormati, 

menyayangi dan menjaga diri sendiri itu sebagai ciptaan Allah yang 

harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. 

3. Akhlak terhadap sesama manusia, manusia adalah makhluk sosial yang 

berkelanjutan eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak 

bergantung pada orang lain. Untuk itu, ia perlu bekerja sama dan saling 

tolong menolong dengan orang lain.
18

 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat dicermati bahwa pentingnya 

peran seorang pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak remaja, karena 

perbaikan akhlak yang baik sangat bermanfaat bagi remaja untuk menjalani 

kehidupan kedepannya. 

 

b. Akhlak Mazmumah (akhlak tercela) yaitu : 

1. Berbohong, memberikan atau menyampaikan informasi yang tidak 

sesuai dengan yang sebenarnya. 

2. Takabur (sombong), merasa atau mengaku dirinya besar, tinggi, mulia 

melebihi orang lain. Pendek kata merasa dirinya lebih hebat. 

3. Dengki, rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan yang diperoleh 

orang lain. 

4. Bakhil atau kikir, suka mengurangi, berbagi atau memberi sebagian dari 

apa yang dimilikinya untuk orang lain.
19

 

 

C. Remaja Masjid 

 Remaja berasal dari kata latin yaitu adolensence yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi 

yang mencakup kematangan mental, emosional sosial, dan fisik. Masa remaja 

                                                             
18 Muhammad Ardani, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Karya Mulya, 2005), h 49 
19Ibid, h. 57 
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adalah peralihan dari masa anak dengan dengan dewasa yang mengalami 

perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa 

remaja berlangung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan 

13 tahun sampai 22 tahun bagi pria.
20

 

 

Pengertian remaja menurut WHO adalah suatu masa dimana : 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan sosial. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari 

anak-anak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang lebih mandiri.
21

 

 

Masa remaja disebut sebagai masa strom and stres, frustasi dan 

penderitaan, konflik dan krisis peneyesuaian, mimpi dan melamun tentang cinta 

dan perasaan tersisihkan dari kehidupan sosial budaya orang dewasa.  

Yudrik mengemukakan didalam bukunya beberapa kebutuhan remaja 

yaitu: 

a. Kebutuhan akan pengendalian diri 

b. Kebutuhan akan kebebasan 

c. Kebutuhan akan rasa kekeluargaan 

d. Kebutuhan akan penerimaan social 

e. Kebutuhan akan penyesuaian diri  

f. Kebutuhan akan agama dan nilai-nilai social 

 

ada tiga tahap perkembangan pada remaja, yaitu : 

a. Remaja awal (Early Adolesence). Seorang remaja pada tahap ini masih 

heran pada perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sendiri, 

mengembangkan pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, kurang 

                                                             
20

 Muhammad Ali, Dkk. Log. Op. Cit. Hal 9 
21

Sarlito Wirawan Sarwono. 2007. Psikologi Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 9 
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kendali terhadap ego (sulit mengerti dan dimengerti orang lain) adapun 

umur remaja awal sekitar 12-15 tahun. 

b. Remaja pertengahan (Middle Adolescene). Pada tahap ini remaja 

membutuhkan kawan kawan, cenderung narcistic (mencintai dirinya  

sendiri, suka dengan teman-teman yang memiliki sifat yang sama atau 

mirip dengan dia), dan labil. Adapun umur remaja pertengahan sekitar 15-

18 tahun. 

c. Remaja akhir (Late Adolescence). Umur pada remaja akhir sekitar 18-21 

tahun. tahap ini merupakan masa konsolidasi menuju periode dewasa dan 

ditandai dengan pencapaian 5 hal berikut : 

1) Minat terhadap fungsi-fungsi intelektual 

2) Egonya mencari kesempatan bersatu dengan orang-orang lain dalam 

pengalaman-pengalaman baru 

3) Terbentuk identitas seksual tidak berubah lagiEgosentrisme diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan sendiri dengan orang lain. 

4) Tumbuhan dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat 

umum.
22

 

 

 Remaja masjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkumpulan 

anak-anak remaja yang membentuk suatu organisasi serta melakukan aktivitas 

sosial dan ibadah dilingkungan suatu masjid. Organisasi remaja masjid disuatu 

wilayah bertujuan untuk membina remaja agar menjadi pribadi yang shaleh dan 

shalehah, orang yang beriman, berilmu, berketerampilan dan berakhlak mulia.  

Beberapa sikap perilaku yang perlu diperhatikan aktivis remaja masjid berkaitan 

dengan aktivitasnya dimasjid antara lain : 

a. Menyadari dirinya sebagai pemakmur masjid 

b. Rajin melaksanakan shalat berjamaah dimasjid  

c. Berpakaian sopan dan agamis 

d. Menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan 

e. Rajin menuntut ilmu 

                                                             
22

 Sarlito Wirawan Sarwono. Op. Cit. Hal 25 
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f. Mengamalkan adap sopan santun dimesjid  

g. Mengembangkan kepribadian yang menarik 

h. Berusaha terlibat dalam kepengurusan remaja masjid  

 

Adapun jenis-jenis aktivitas remaja masjid adalah : 

1. Berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. 

2. Melakukan pembinaan remaja masjid. 

3. Menyelenggarakan proses kaderisasi umat. 

4. Memberikan dukungan pada penyelenggarakan aktivitas Ta’amir 

masjid. 

5. Melaksanakan aktivitas dakwah dan sosial. 

 

 Perlu kita ketahui bahwa remaja masjid adalah organisasi yang 

menghimpun remaja muslim yang aktif datang dan beribadah shalat berjamaah 

dimasjid. Peranannya adalah untuk memakmurkan masjid karena keterkaitannya 

dengan kepengurusan masjid. Sehingga kegiatan yang berorientasi pada masjid 

selalu menjadi program utama. 

 

D. Kerangka Pikir 

Sesuai dengan pokok permasalahannya penelitian ini yang akan dicari 

adalah peran pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-

Muutaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru, sertafaktor penghambat dan 

pendukung yang dihadapi pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak remaja 

masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat pekanbaru. Untuk memudahkan 

pelaksanaan dalam pencapaian tujuan penelitian ini, maka peneliti perlu 

mengemukakan indikator-indiokator yang diperlukan agar lebih memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu : 

 

1. Peran Pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-

Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru adalah : 

a. Pembimbing merencanakan dan melaksanakan program bimbingan. 
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b. Adanya ketentuan waktu yang digunakan pembimbing dalam 

melakukan bimbingan kepada remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru. 

c. Pembimbing memberikan materi dalam melakukan bimbingan kepada 

remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru.  

 

2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pembimbing dalam 

memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang 

Barat Pekanbaru. 

Tangkerang Barat Pekanbaru adalah : 

a. Faktor yang berhubungan dengan remaja masjid. 

b. Faktor yang berhubungan dengan pembimbing agama. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian lapangan (field research)dimana peneliti mengumpulkan data yang 

tepat untuk diteliti. Dalam hal ini mengenai peran pembimbing agama dalam 

memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bernaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan sebagainya. Yang menghasilkan data deskripsi berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku diamati.
23

 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan terhitung tanggal 25 Desember 2019 sampai 

dengan 10 Febuari 2020.Adapun tempat penelitian adalah masjid Al-Muttaqin 

Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru yang beralamat dijalan Patin. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer  

 Data primer adalah data yang diambil langsung dari subjek 

penelitian atau narasumber. Adapun data primer dari penelitian ini adalah 

penelitian lapangan atau observasi dan wawancara guna mengetahui 

bagaimana peran pembimbing agama dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru. 

 

                                                             
23Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 
Cet. Ke-31, Ed. Revisi, h. 4 
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2. Data sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diambil melalui bahan bacaan buku-

buku teks, data yang diperoleh dari perpustakaan, serta berupa data-data 

dari pihak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru. 

 

D. Informan Penelitian 

 Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.
24

Adapun objek dalam penelitian adalah subjek dalam penelitian ini 

adalah pembimbing dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin 

Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru. sedangkan yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah tiga orang pembimbing di Masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru.  

Informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Sulhamdi. Spdi yang 

memiliki jabatan sebagai Ketua masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru. Dua orang sebagai informan pendukung dalam penelitian ini yaitu 

Bapak Dr.H.Suprastman, MM sebagai pembimbing agama sekaligus ketua masjid 

Al-Muttaqin dan Bapak Hedits Ade Tursina sebagai pembimbing agama juga 

dimasjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru.  

  

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  

1. Teknik Observasi 

Teknik Observasi adalah cara memperoleh data dengan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian untuk mencatat apa yang dilihat dan 

didengar tentang hal-hal yang berhubungan dengan bahan-bahan yang 

diperlukan dalam penelitian. 

 

 

                                                             
24Burhan Bungin. 2007. Penelitian kualitatif. Jakarta: Kencana. Hal 76 
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2. Teknik Wawancara 

Teknik Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang 

diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapat mengenai suatu hal. 

Dalam pengertian lain bahwa wawancara adalah cara yang paling berguna 

dalam berkomunikasi dengan manusia dan mempunyai berbagai macam 

tujuan, atau bisa dikatakan wawancara adalah saat dimana anda 

membuktikan dan menjelaskan secara langsung sesuatu kualitas.  

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang 

tersimpan, baik itu berupa catatan, buku, foto dan sebagainya. 

a. Teknik ini digunakan untuk mengetahui peran pembimbing agama 

dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan jumlah remaja masjid 

yang mengikuti bimbingan agama. 

b. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan dalam ikatan remaja masjid Al-

Muttaqin. 

 

F. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif menggunakan konsep keabsahan data. 

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi : 

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar. 

2. menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan 

3. memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan 

keputusan-keputusannya.  

Hubungan keabsahan data pada dasarnya sederhana. Bagaimana peneliti 

membujuk agar pesertanya (termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan peneliti 

dapat dipercaya, atau dapat dipertimbangkan.
25

 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 

empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data, yaitu : 

                                                             
25

Lexy J Moleong. Op. Cit. Hal 320 
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1. Kriterium derajat kepercayaan. Kriterium ini berfungsi 

mempertunjukkan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian 

oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

2. Kriterium keteralihan. Suatu peneluan dapat berlaku atau diterapkan 

pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan 

yang diperoleh pada sampel yang secara representative mewakili 

populasi itu. 

3. .Kriterium kebergantungan. Dalam hal ini konsep memperhitungkan 

segala-galanya. 

4. Kriterium kepastian. Sesuatu dikatakan objektif ataua tidak 

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, 

pendapat dan penemuan seseorang.
26

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Sejalan dengan sifatnya, maka penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif.
27

 Dimana data yang sudah terkumpul dari data observasi 

langsung, wawancara dan dokumentasi tentang peran pembimbing agama 

dalam memperbaiki akhlak remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru. 

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

metode deskriptif  kualitatif, dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Klasifikasi data , yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik-

topik pembahasan. 

2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari 

kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang 

kurang relevan. 

3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai 

dengan topik-topik pembahasan. 

                                                             
26

 Lexy Moleong. Ibid. Hal 324-325 
27

 Burhan Bungin. Op. Cit. Hal 6 
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4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan 

kedalam susunan yang singkat dan padat.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28Muhmmad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta, 
Erlangga, 2009) h. 150-151 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Sejarah Berdirinya dan Lokasi Penelitian 

Masjid Al-Muttaqin merupakan salah satu tempat ibadah yang terletak 

dijalan Patin RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai 

Pekanbaru. Sebelum tahun 1987 diwilayah RW 04 Kelurahan Tangkerang Barat 

hanya memiliki dua masjid saja. Sehingga para pemuka masyarakat pada waktu 

itu merasa perlu untuk menambah tempat ibadah agar masyarakat mendapatkan 

pelayanan keagamaan dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam 

beribadah kepada Allah SWT. Disamping meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

dengan penambahan masjid diharapkan dapat mengembangkan dan bermanfaat 

untuk menumbuhkan potensi dalam kehidupan beragama sehingga tercipta 

kehidupan yang aman, nyaman dan tentram.  

Masjid Al-Muttaqin dibangun pada tahun 1987 atas gagasan pemuka 

masyarakat yang menjabat sebagai bapak RW pada waktu itu yaitu bapak Edi 

Nasution. Pada awalnya masjid Al-Muttaqin adalah sebuah musholla, kemudian 

pada tahun 1996 musholla Al-Muttaqin berubah nama menjadi masjid Al-

Muttaqin. Sebagai pelopor berdirinya masjid Al-Muttaqin bapak Edi Nasution 

sudah banyak menyumbangkan ide-ide kreatif, tenaga dan menggerakkan para 

donatur untuk berkiprah demi perkembangan dan peningkatan pembangunan 

masjid Al-Muttaqin. Selama 15 tahun bapak Edi Nasution memimpin di RW 04 

sudah banyak kemajuan yang terlihat terutama yang berhubungan dengan 

perkembangan masjid Al-Muttaqin.  

Berdirinya masjid Al-Muttaqin ini disambut gembira oleh warga RW 04 

terutama masyarakat yang tinggal disekitar masjid Al-Muttaqin. Diawal tahun 

1987 berdirinya masjid Al-Muttaqin ini dipimpin oleh seorang ketua pengurus 

masjid yaitu bapak Nursin, tidak ada data yang jelas yang menyatakan berapa 

lama bapak Nursin memimpin pada waktu itu. Kemudian kepemimpinan pak 

Nursin dialnjutkan oleh bapak Alm Syafri AS. Juga tidak ada data yang jelas 
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berapa lama bapak Syafri AS memimpin pada saat itu. Dimulai dari tahun 2017 

sampai 2020 kepemimpinan masjid Al-Muttaqin dipegang oleh bapak Drs. H. 

Suprastman. MM. dibawah kepemimpinan bapak Suprasman masjid Al-Muttaqin 

semakin berkembang dengan berbagai macam kegiatan keagamaan diantaranya : 

wirid pengajian, santunan anak yatim, maghrib mengaji dan kegiatan remaja 

masjid yang rutin dilakukan dua kali dalam seminggu. Disamping itu 

pembangunan dan fasilitas masjid semakin lengkap dan berkembang. 

 

B. Visi dan Misi Remaja Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang 

Barat Pekanbaru 

1. Visi 

Membentuk generasi muda yang kreatif, intelektual, bersolidaritas 

tinggi, berakhlak mulia dan bertakwa. Serta melahirkan pemimpin 

muda berbasis masjid dalam bingkai persatuan umat. 

2. Misi 

1. Berupaya dengan keras mengembalikan fungsi masjid sebagai 

sentral kegiatan umat. 

2. Membina remaja untuk memahami ajaran islam yang baik dan 

benar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Memupuk dan memelihara silaturahmi, ukhwah islamiyah dan 

kekeluargaan serta mewujudkan kerja sama yang utuh dan jiwa 

pengabdian kepada masyarakat. 

4. Pengadaan kegiatan yang berorientasi pada pembinaan remaja 

yang memiliki nilai positif. 

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.
29

 

  

                                                             
29Dokumentasi Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru 2020. 
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C. Tujuan Remaja Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru 

Tujuan Remaja Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru 

1. Membina generasi Pembina muslim agar menjadi kader 

penerus perjuangan agama, bangsa dan negara yang bertaqwa 

kepada Allah SWT, memiliki ilmu pengetahuan dan 

berwawasan luas, serta berjiwa kepeloporan dilingkungan 

masjid dan masyarakat. 

2. Mempersiapkan diri dengan dasar islam sebagai generasi 

penerus yang memiliki keterampilan agama, ilmu pengetahuan, 

dan kecakapan serta tanggung bertanggung jawab. 

3. Senantiasa memakmurkan masjid dengan mengadakan kegiatan 

yang berpegang teguh kepada prinsi-prinsip aqidah, ukhuwah 

dan dakwah islamiyah.  

4. Memiliki rasa turut bertanggung jawab dalam mensukseskan 

program kerja ikatan remaja masjid, menciptakan kerja sama 

yang solid antara individu maupun dengan organisasi / 

kelompok lain yang bertujuan baik.
30

 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi Remaja Masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru 

1. Tugas Pokok 

a. Berdakwah memberikan ilmu pengetahuan terhadap 

masyarakatnya agar bersedia masuk kejalan allah, dan secara 

bertahap menuju kehidupan yang islami. 

b. Melakukan kegiatan dalam masyarakat agar remaja masjid 

dikenal oleh masyarakatnya, mereka mesti kreatif melakukan 

berbagai kegiatan. 

                                                             
30Dokumentasi Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru 2020. 
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c. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, misalnya terlibat 

dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, perlombaan 

olahraga dan seni budaya serta pembangunan sarana dan 

keamanaan olahraga. 

d. Memberikan dampak yang positif terhadap remaja dan 

masyarakatnya, dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

dimasjid hendaknya remaja masjid dapat mengundang 

masyarakat sekitarnya, baik remaja maupun masyarakat pada 

umumnya. 

 

2. Fungsi 

a. Belajar berorganisasi dalam melaksanakan program-program 

yang direncanakan. 

b. Meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan positif. 

c. Memperbanyak amal seperti membantu mengajar anak 

pesantren kilat. 

d. Pengetahuan agama islam semakin bertambah. 

e. Memupuk dan memelihara silaturahmi dan rasa ukhwah 

islamiyah serta kekeluargaan dan mewujudkan kerja sama yang 

utuh dan jiwa pengabdian kepada masyarakat.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Ibid 
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E. Struktur Kepengurusan Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang 

Barat Pekanbaru  

 

Tabel 4.1 

 

Struktur Kepengurusan Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang 

Barat Pekanbaru Tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 

 

KETUA MASJID 

Drs. H. Suprasman, MM 

Penasehat : 

Ketua RW 04. 

Kel.T.Barat 

Edytiwarman 

Nasution 

Nursin 

 

 

 

 

 

Wakil Ketua 

H.Ibnu Salim, SE 

 

Sekretaris 

Amirullah Rasyad, S.Ag 

 

Wakil Sekretaris 

Zulhamdi, S.Pd.I 

 

Bendahara 

H. Yasril 

 

Seksi Pendidikan 

H.Suhirman,SE 

 

 

Seksi PHBI 

H. Muchsis 

 

 

G 

 

Seksi Pembangunan 

H.Bachmon B 

 

Seksi Pendanaaan 

H. Abraham 

 

Seksi Perlengkapan 

Febriandi 

 

Seksi Humas 

Masdin 

 

Seksi Sosial 

Supardi ST, 

 

 

Seksi Majelis T 

Hj. Sri Hartati 

 

Seksi Remaja/i 

Alwin 

 

Jamaah 
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Tabel 4.2 

Berdasarkan Pembagian Tugas 

No Jenis Tugas  Jumlah 

1 Ketua 1 Orang 

2 Wakil Ketua  1 Orang 

3 Sekretaris 1 Orang  

4 Bendahara 1 Orang 

5 Seksi Pendidikan dan Perpustakaan  4 Orang  

6 Seksi Dakwah dan PHBI 3 Orang  

7 Seksi Pembangunan dan Perawatan 9 Orang  

8 Seksi Usaha Pendanaan  9 Orang  

9 Seksi Umum/Perlengkapan dan Peralatan 

Masjid  

6 Orang 

10 Seksi Sosial Kemsyarakatan  3 Orang 

11 Seksi Majelis Taklim  5 Orang 

 Jumlah 43 Orang  

 

Uraian Tugas Pengurus Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru sebagai berikut : 

1. Penasehat 

Tugas pokok Penasehat yaitu, membina dan memberi nasehat-nasehat 

yang dipandang perlu bagi pengurus, memberi saran-saran untuk mengembangkan 

masjid, baik pengembangan moril mauoun materil, memberi arahan terhadap 

aktifitas kepengurusan masjid, dan menerima laporan pertanggung jawaban dari 

ketua pengurus masjid. 

2. Ketua  

Tugas pokok Ketua yaitu, memegang wewenang, bertanggung jawab 

dalam memimpin kegiatan sehari-hari kepengurusan masjid dan 

administrasi kepengurusan masjid seperti kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, ketatausahaan, banguna dan alat-alat rumah tangga masjid, 
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melaksanakan fungsi-fungsi magerial yang meliputi perencanaan, 

pembuatan keputusan pengesahan, pengkoordinasian demi 

penyempurnaan bagi tercapainya seluruh tujuan kegiatan masjid, serta 

menghadiri menyelenggarakan hubungan keluar.  

3. Wakil Ketua  

Tugas pokok Wakil Ketua yaitu, membantu ketua dalam melaksanakan 

tugasnya dan menggantikan ketua bila berhalangan. 

4. Sekretaris 

Tugas pokok Sekretaris yaitu, melakukan fungsi managerial dalam bidang 

administrasi, memimpin administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, 

keuangan, perlengkapan, dokumentasi alat-alat rumah tangga, 

mendokumentasikan semua kegiatan, mengatur dan mengelola system 

dokumentasi, memberikan atau melayani permintaan data yang telah 

didokumentasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta 

membuat laporan pertanggung jawaban. 

5. Wakil Sekretaris 

Tugas pokok Wakil Sekretaris yaitu, membantu sekretaris dalam 

melaksanakan tugasnya dan mewakili sekretaris apabila berhalangan. 

6. Bendahara 

Tugas pokok Bendahara yaitu, mengurus administrasi keuangan masjid, 

menerima sumbangan langsung dari jamaah atau melalui pengurus masjid 

lainnya dan mengalokasikan pos-pos keuangan yang tepat, mempersiapkan 

rencana-rencana pengeluaran  tunai, menyelesaikan dan melaksanakan 

tugas pembangunan keuangan, dan membuat juga membacakan laporan 

keuangan dan disampaikan pada siding jumat baik secara lisan maupun 

dengan membuat neraca keuangan, dipapan tulis yang mudah dilihat dan 

diketahui oleh jamaah. 

7. Seksi Pendidikan dan Perpustakaan 

Tugas pokok Seksi Pendidikan dan Perpustakaan yaitu, menyelenggarakan 

pendidikan-pendidikan rutin seperti mendirikan dan membina Taman 

Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Taman Pendidikan Seni Baca Al-Qur’an 
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(TPSQ), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan sebagainya, membuat 

papan informasi yang berisikan informasi atau kliping dan diletakkan 

diteras depan atau yang mudah dibaca atau dilihat jamaah. 

8. Seksi Dakwah dan PHBI 

Tugas pokok Seksi Dakwah dan PHBI yaitu, mempersiapkan fasilitas-

fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan dalam acara-acara wirid 

pengajian atau ceramah agama dan peringatan hari besar islam. 

9. Seksi Pembangunan dan Perawatan 

Tugas pokok Seksi Pembangunan dan Perawatan yaitu, merencanakan dan 

mempersiapkan langkah-langkah pembangunan fisik dan melaksanakan 

menurut kemampuan yang ada. 

10. Seksi Usaha Pendanaan 

Tugas pokok Seksi Usaha dan Pendanaan yaitu, memberi saran-saran dan 

petunjuk untuk mempererat hubungan kepengurusan masjid dengan para 

jamaah dan para donatur sehingga kelangsungan dana dapat terjamin. 

11. Seksi Umum/ Perlengkapan dan Peralatan Masjid  

Tugas pokok Seksi Umum/ Perlengkapan dan Peralatan Masjid yaitu, 

mendata dan melaksanakan pengadaan barang/perlengkapan masjid yang 

dibutuhkan. 

12. Seksi Sosial Kemasyarakatan 

Tugas pokok Seksi Sosial Kemasyarakatan yaitu mengkoordinir dan 

melaksanakan mengurus zakat, qurban, kematian, menjenguk orang sakit, 

takziah, membantu fakir miskin atau yatim piatu. 

13. Seksi Majelis Taklim 

Tugas pokok Seksi Majelis Taklim yaitu, mewadahi aspirasi jamaah 

(masyarakat) untuk mengembangkan dan membina aktivitas masjid 

terutama yang berhubungan dengan peribadatan. 
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F. Sarana dan Prasarana 

1. Ruang utama shalat berjamaah yang sudah dilengkapi dengan 

penyejuk ruangan (AC). 

2. Ruang tunggu imam dan khatib yang dilengkapi dengan penyejuk 

ruangan (AC). 

3. Perpustakaan masjid. 

4. Ruangan perkumpulan remaja masjid. 

5. Tempat wudhu, toilet dan kamar mandi yang bersih. 

6. Perlengkapan shalat wanita. 

7. Sound system yang sudah memadai. 

8. Tempat penitipan sandal dan sepatu. 

9. Gudang penyimpanan. 

10. Fasilitas pemulasaran jenazah. 

11. Tempat parkir. 

12. Taman pendidikan Al-Qur’an.
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32Dokumentasi Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru. 2020. 
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G. Struktur Kepengurusan Remaja MasjiD Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru  

 

Tabel 4.3 

Struktur Kepengurusan Remaja Masjid Al-Muttaqin Kelurahan 

Tangkerang Barat Pekanbaru 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

KEPALA REMAJA  

MASJID AL-MUTAQIN 

HEDITS TURSINA 

 

 

 

 

WAKIL KETUA REMAJA  
 

SEKRETARIS 

MARDIANA 

MAKASAR 

 

WAKIL SEKRETARIS 

DEFANI HANI KURNIA 

BENDAHARA 

NABILA 

MAHARANI 

SEKSI KEAGAMAAN 

ROMI RIZKI 

MAULANA 

 

SEKSI DAKWAH 

SEFRIYANTO DEKA 

 

SEKSI HUMAS 

GILANG ADITYA 

 

SEKSI SOSIAL 

JEFRI SITORUS 

REMAJA/I MASJID 
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H. Bentuk Kegiatan Remaja Masjid Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru 

1. Magrib Mengaji 

Bertujuan agar remaja dilingkungan sekitar semakin lancar 

membaca al-qur’an serta terbiasa untuk membaca al-qur’an dengan 

rutin, disini yang berperan terhadap kegiatan ini adalah pembimbing 

agama, kegiatan magrib mengaji diadakan setiap hari selesai sholat 

magrib dimasjid Al-Muttaqin. 

2. Wirid Remaja Masjid 

Bertujuan untuk mengarahkan remaja masjid kepada hal-hal 

yang positif sehingga tidak terjerumus kedalam hal-hal yang salah, 

biasanya wirid remaja masjid ini diadakan 2 kali dalam seminggu 

yang berupa ceramah agama dari salah seorang pembimbing agama 

(ustadz/ustadzah). 

3. Praktek Penyelenggaraan Jenazah 

Bertujuan agar remaja tau tata cara pelaksanaan 

penyelenggaraan jenazah, sehingga apabila ada jenazah tetangga 

ataupun jenazah tetangga remaja sudah tau cara menyelenggrakan 

jenazah tersebut,, terlebih jika keluarga yang meninggal, maka 

otomatis tidak perlu terlalu merepotkan banyak orang untuk 

menyelenggarakan jenazah keluarga kita, karena kita sebagai keluarga 

yang ditinggalkan sudah tau tata menyelenggarakan jenazahnya sesuai 

dengan ketentuan islam.   

4. Peringatan Hari Besar Islam 

Bertujuan agar membentuk pribadi remaja masjid menjadi 

remaja yang peduli akan hari-hari peringatan hari besar islam, melatih 

remaja masjid untuk saling bekerja sama dan kompak dalam 

berpartisipasi pada kegiatan peringatan hari besar islam, menilai 

bagaimana system dari kelompok remaja masjid dalam bertanggung 
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jawab memakmurkan dan meramaikan masjid  pada acara peringatan 

hari besar islam sehingga acara lancar sampai dengan selesai.
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33Dokumentasi Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru. 2020. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa peran pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak remaja 

masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru telah berperan. Hal 

ini dilihat dari tindakan pembimbing dalam memperbaiki akhlak remaja masjid 

yaitu : 

 

1. Pembimbing telah merencanakan dan melaksanakan program bimbingan. 

Berupa program harian dan mingguan. 

2. Waktu yang digunakan dua jam salam satu sesi sudah memenuhi standar 

dalam melakukan bimbingan. 

3. Pembimbing memberikan materi kepada rmaja dalam setiap pertemuan 

bimbingan. 

 

 Dengan adanya peran pembimbing agama dalam memperbaiki akhlak, 

sebagian remaja sudah terlihat perubahannya, remaja yang tadinya tidak pernah 

shalat sudah mulai melaksanakan shalat, remaja sudah mulai mengenal dirinya 

serta sudah mengetahui potensi serta bakat yang ada pada dirinya, remaja sudah 

memiliki kepercayaan diri, dan remaja sudah mulai dapat berinteraksi dengan 

orang lain.  

 

B. Saran 

 Dari hasil peneltian yang dilakukan peneliti tentang peran pembimbing 

agama dalam meningkatkan kecerdasan spiritual remaja masjid Al-Muttaqin 

Kelurahan Tangkerang Barat Pekanbaru peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut : 
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1. Diharapkan bagi pembimbing agar lebih menyediakan waktu yang banyak  

dalam memberikan bimbingan agar remaja masjid merasa lebih diperhatikan. 

2. Diharapkan bagi pembimbing agar lebih mmperhatikan program bimbingan, 

serta materi bimbingan yang akan diberikan kepada remaja masjid. 

3. Diharapkan  bagi remaja masjid untuk dapat bekerja sama dengan 

pembimbing agar selalu mengikuti kegiatan serta program-program yang 

dilaksanakan oleh pembimbing. 

4. Diharapkan kepada pihak masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru agar menambah tenaga pembimbing yang lebih professional untuk 

kemajuan dan perkembangan remaja masjid. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Peran pembimbing agama 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam memberikan bimbingan terhadap remaja 

masjid? 

2. Apakah ada program bimbingan yang Bapak/Ibu berikan kepada remaja 

masjid? Jika ada apa saja? 

3. Berapa kali dalam seminggu dan berapa lama waktunya dalam 

memberikan bimbingan kepada remaja masjid? 

4. Apakah tujuan dari dari program bimbingan tersebut 

5. Kegiatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan bimbingan tersebut? 

6. Apakah remaja masjid bisa menerima dengan baik bimbingan yang 

Bapak/Ibu berikan terhadap mereka? 

 

 

2. Faktor penghambat dan pendukung pembimbing agama  

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana sikap seorang pembimbing dalam 

melakukan bimbingan kepada remaja masjid? 

2. Apa penyebab dari faktor penghambat dan pendukung dalam memberikan 

bimbingan terhadap remaja masjid? 

3. Apakah jumlah tenaga pembimbing disini sudah memadai? 

 

 

 

 

Lampiran A 
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Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

Judul 

 

Variabel 

 

Indikator 

 

Kisi-Kisi 

Teknik 

Pengumpulan 

data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

pembimbing 

agama dalam 

memperbaiki 

akhlak remaja 

masjid   

Al-Mutaqqin 

Kelurahan 

Tangkareng 

Barat 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran 

pembimbing 

agama dalam 

memperbaiki 

akhlak remaja 

masjid  

1. Peran 

Pembimbing 

agama Dalam  

memperbaiki 

akhlak remaja 

masjid    

Al-Mutaqqin 

kelurahan 

Tengkareng 

Barat 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Faktor 

Penghambat 

dan 

Pendukung 

yang dialami 

Pembimbing 

dalam 

memperbaiki 

akhlak remaja 

Masjid       

Al-Mutaqqin 

Kelurahan 

Tengkareng 

Barat. 

 

a. Pembimbing 

merencanakan 

dan 

melaksanakan 

Program 

bimbingan  

 

b. Adanya 

ketentuan 

waktu yang 

digunakan 

pembimbing 

dalam 

melakukan 

bimbingan 

 

c. Pembimbing 

Memberikan 

materi dalam 

melakukan 

bimbingan  

 

 

a. Faktor yang 

berhubungan 

dengan remaja 

masjid 

 

 

 

 

b. Faktor Yang 

Berhubungan 

dengan masjid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara, 

Observasi 

dan 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawanca, 

Obsevasi dan 

Dokumentasi 

Lampiran B 

Lampiran B 
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Kegiatan bimbingan remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru 

Kegiatan bimbingan remaja masjid Al-Muttaqin Kelurahan Tangkerang Barat 

Pekanbaru 



59 
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