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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum 

dipublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat 

sampai sejauh mana orisionalitas dan posisi penelitian yang hendak 

dilakukan.
14

 

Adapun kajian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini 

antara lain: 

1. Nurhayati. 2009. Konsep Ukhuwah Islamiyah Dalam Perspektif Islam. 

Fakultas Ushuluddin, Program Studi Sosiologi Agama. Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, interview, dan dokumentasi terhadap data-data yang 

diperlukan, metode analisis data dengan metode analisis deskriftif 

kualitatif yang mempunyai langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian 

data penarikan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi tehnik. 

                                                           
14

STAIN Jember,Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jember: STAIN Jember Press, 2015), 

45. 
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Penelitian tersebut menghasilkan bahwa Ukhuwah Islamiyah 

adalah persaudaraan yang agung menurut Islam yang merupakan suatu 

ikatan yang sangat kuat yang tidak dapat ditandingi oleh ikatan apapun. 

Adapun kedudukan dan keutamaan Ukhuwah Islamiyah adalah dapat 

melenyapkan permusuhan, menumbuhkan kerjasama dan mempererat 

ikatan persaudaraan antar sesama umat. 

2. Achmad Baisuni. 2009. Peran Remaja Masjid al-Istiqomah Dalam 

Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama di Desa Blumben. Kec. 

Sukowiryo Kab. Bondowoso Tahun 2008. Jurusan Tarbiyah, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam. STAIN Jember. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian field Research (studi lapangan), pengumpulan 

data menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. 

metode analisis data menggunakan metode analisis deskriftif kualitatif 

dengan tahapan-tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapun keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 

dan triangulasi tehnik. 

Penelitian tersebut menghasilkan kegiatan Remaja Masjid Al-

Istiqomah yang mengarah pada pembinaan kehidupan beragama hanya 

tertentu saja, yaitu: 1), kesadaran beragama yaitu ngaji rutin senin 

malam, santunan anak yatim pada bulan ramadhan, dan membaca surat 

alfatihah bersama secara bersambung. 2),  kerukunan antar agama dalam 

kegiatan Remaja Masjid belum terprogram dengan baik. 3), kerukunan 
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sesama umat beragama yaitu jamiyah diba’ dan umat islam. 4), 

kerukunan dengan pemerintah yaitu peringatan hari besar Islam. 

Dalam kehidupan beragama masyarakat Desa Blumben yang 

paling utama tentang kerukunan kehidupan beragama bisa dikatakan 

sangat baik, hubungan di antara umat muslim dan non muslim tidak 

pernah mengalami kesenjangan, dan ibadah masyarakat khususnya warga 

muslim menunjukkan kemajuan jika dibanding dengan dulu. 

3. Dedi Rachmat Hakim. 2008. Pengembangan Metode Dakwah Melalui 

Kegiatan Remaja Masjid At-Taqwa di Lingkungan Pace Kecamatan Silo 

Kabupaten Jember. Jurusan Dakwah Program Studi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam. STAIN Jember. 

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data menggunakan 

metode observasi, interview dan dokumentasi terhadap data-data yang 

diperlukan, metode analisis data dengan metode analisis deskriftif 

kualitatif yang mempunyai langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian 

data penarikan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi tehnik. 

Penelitian tersebut menghasilkan: 1), pengembangan metode 

dakwah Remaja Masjid at-Taqwa diwujudkan melalui aspek komunikasi 

pada perubahan perilaku secara utuh di mana aspek kognitif, afektif dan 

perilaku menjadi satu kesatuan dalam proses dakwah. Pengembangan 

metode dakwah Remaja Masjid at-Taqwa merupakan dominasi dari 
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pengembangan metode al-hikmah yang didukung dengan metode 

mujadalah dan mauidlah hasanah. Dari aspek kebutuhan remaja, 

pengembangan metode dakwah Remaja Masjid at-Taqwa juga telah 

meminimalisir nilai negatif dalam perkembangan diri remaja dan 

merubah sebaliknya, yakni pergaulan dengan teman sebaya yang bernilai 

positif dan dapat menerima orang yang lebih dewasa atau orang tua. 2), 

metode yang dikembangkan Remaja Masjid at-Taqwa memiliki 

kelebihan-kelebihan: melatih remaja untuk menjadi pemimpin, melatih 

remaja untuk berperilaku baik dan agamis, peningkatan keahlian (skill) 

dan agama yang selaras, dan perubahan yang tidak terasa. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian  
No 

 

Peneliti  

dan  

Judul Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1 Nurhayati. 

Konsep Ukhuwah 

Islamiyah Dalam 

Perspektif al-

Quran. 

Fokus terhadap Ukhuwah 

Islamiyah. 

Penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. 

Pengumpulan data 

menggunakan metode 

observasi, interview dan 

dokumentasi. Metode 

analisis data dengan metode 

Fokus penelitian: 

bagaimana konsep 

Ukhuwah Islamiyah 

menurut Islam?, bagaimana 

kedudukan Ukhuwah 

Islamiyah dalam Islam?. 

Tahun penelitian: 2009. 

Hasil penelitian: objek 

kajian milik Nurhayati lebih 
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analisis deskriptif kualitatif, 

serta keabsahan data 

menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi 

tehnik. 

fokus dengan perspektif 

Islam sebagai pisau 

analisisnya sedangkan 

penelitian ini lebih fokus 

dengan kegiatan 

ekstrakurikuler Remaja 

Masjid. 

 

2 Achmad Baisuni. 

Peran Remaja 

Masjid al-

Istiqomah Dalam 

Pembinaan 

Kerukunan Antar 

Umat Beragama 

di Desa Blumben. 

Kec. Sukowiryo 

Kab. Bondowoso 

Fokus terhadap kerukunan 

dan persaudaraan dalam 

Islam. 

Penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian field 

Research (studi lapangan). 

Pengumpulan data 

menggunakan metode 

observasi, interview, dan 

dokumentasi. metode 

analisis data menggunakan 

metode analisis deskriftif 

kualitatif. Adapun 

keabsahan data 

menggunakan triangulasi 

Fokus penelitian: 

bagaimana peran Remaja 

Masjid al-istiqomah dalam 

pembinaan kerukunan antar 

umat beragama di Desa 

Blumben. Kec. Sukowiryo 

Kab. Bondowoso? 

Apa bentuk-bentuk peran 

Remaja Masjid al-istiqomah 

dalam pembinaan 

kerukunan antar umat 

beragama di Desa Blumben. 

Kec. Sukowiryo Kab. 

Bondowoso? 

Apa faktor pendukung dan 



 19 

sumber dan triangulasi 

tehnik  

faktor penghambat peran 

Remaja Masjid al-istiqomah 

dalam pembinaan 

kerukunan antar umat 

beragama di Desa Blumben. 

Kec. Sukowiryo Kab. 

Bondowoso? 

Lokasi penelitian: Desa 

Blumben Kec. Sukowiryo 

Kab. Bondowoso. 

Tahun penelitian: 2009. 

3 Dedi Rachmat 

Hakim. 

Pengembangan 

Metode Dakwah 

Melalui Kegiatan 

Remaja Masjid 

At-Taqwa di 

Lingkungan Pace 

Kecamatan Silo 

Kabupaten 

Jember.  

Fokus terhadap peran 

Remaja Masjid. 

Penelitian kualitatif dengan 

jenis penelitian deskriptif, 

pengumpulan data 

menggunakan metode 

observasi, interview dan 

dokumentasi, metode 

analisis data dengan 

menggunakan metode 

analisis deskriftif kualitatif, 

serta keabsahan data 

Fokus penelitian: 

bagaimana pengembangan 

metode dakwah melalui 

kegiatan Remaja Masjid At-

Taqwa di lingkungan Pace 

Kec. Silo Kab. Jember? 

bagaimana pengembangan 

metode dakwah pada ranah 

individual melalui kegiatan 

Remaja Masjid At-Taqwa di 

lingkungan Pace Kec. Silo 

Kab. Jember? 
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menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi 

tehnik. 

bagaimana pengembangan 

metode dakwah pada ranah 

kelompok melalui kegiatan 

Remaja Masjid At-Taqwa di 

lingkungan Pace Kec. Silo 

Kab. Jember? 

Lokasi penelitian: 

lingkungan Pace Kec. Silo 

Kab. Jember. 

Tahun penelitian: 2010. 

 

 

 

 

 

B. Kajian Teori 

1. Kajian Teori Ukhuwah Islamiyah 

a. Pengertian Ukhuwah Islamiyah 

Secara etimologi, kata ukhuwah berasal dari kata dasar 

akhun. Kata akhun ini dapat berarti saudara kandung, seketurunan 

atau dapat juga berarti kawan. Bentuk jamaknya ada dua, yaitu 
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ikhwat yang berarti saudara kandung dan ikhwan yang berarti kawan. 

Jadi ukhuwah bisa diartikan persaudaraan.
15

 

Ukhuwah yang biasa diartikan sebagai persaudaraan berasal 

dari akar kata yang pada mulanya berarti memperhatikan. Makna 

asal kata ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan 

adanya perhatian semua pihak yang bersaudara.  

Terkait hal tersebut, Quraish Shihab juga menyatakan 

perhatian itu pada mulanya lahir karena adanya persamaan di antara 

pihak-pihak yang bersaudara, sehingga makna tersebut kemudian 

berkembang dan pada akhirnya ukhuwah diartikan sebagai setiap 

persamaan dan keserasian dengan pihak lain, baik persamaan 

keturunan, dari segi ibu bapak, atau keduanya maupun dari segi 

persusuan secara majazi kata ukhuwah (persaudaraan) mencakup 

persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi, dan 

perasaan.
16

 

Sedangkan secara terminologi, Ukhuwah Islamiah adalah 

ikatan kejiwaan yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan 

kelembutan, cinta dan rasa hormat kepada setiap orang yang sama-

sama diikat dengan akidah Islamiyah, iman, dan takwa.
17

 

Terkait dengan hal tersebut, Fathur Suhardi juga menyatakan 

bahwa Ukhuwah Islamiah merupakan suatu ikatan akidah yang dapat 

                                                           
15

 Fathur Suhardi, Prinsip Ukhuwah dalam Islam ,(Solo: Hazanah Ilmu, 1994), 14. 
16

 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran (Bandung: Mizan, 1997), 486. 
17

 Abdullah Nashih Ulwan, Pendidikan Anak Menurut Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1990),  5. 
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menyatukan hati semua umat Islam, walaupun tanah air mereka 

berjauhan, bahasa dan bangsa mereka berbeda, tetapi tetap terikat 

sehingga setiap individu dalam umat Islam senantiasa terikat antara 

satu sama lainnya, membentuk suatu bangunan umat yang kokoh.
18

 

Adapun maksud Ukhuwah Islamiah menurut Quraish Shihab, 

perlu didudukkan maknanya, agar bahasan tentang ukhuwah tidak 

mengalami kerancuan. Untuk itu terlebih dahulu perlu dilakukan 

tinjauan kebahasaan untuk menetapkan kedudukan kata Islamiah 

dalam istilah di atas. Selama ini ada kesan bahwa istilah tersebut 

bermakna persaudaraan yang dijalin oleh sesama muslim, sehingga 

dengan demikian kata lain “Islamiah” dijadikan pelaku ukhuwah itu. 

Pemahaman ini kurang tepat, kata Islamiah yang dirangkaikan 

dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai ajektifa, sehingga 

Ukhuwah Islamiah berarti persaudaraan yang bersifat Islami atau 

yang diajarkan oleh Islam
19

. 

Menurut Tholhah Hasan, ukhuwah Islamiyah merupakan 

hubungan sesama muslim tanpa membedakan luas dan sempitnya 

kapasitas hubungan, mulai dari hubungan keluarga, masyarakat 

sampai hubungan antar bangsa, hubungan ini mempunyai bobot 

religius.
20

 

                                                           
18

 Fathur Suhardi, Prinsip Ukhuwah dalam Islam, 15. 
19

 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran, 486-487. 
20

 Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tatanan Zaman (Jakarta: Lantabora Press, 

2003), 24. 
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ukhuwah 

Islamiah merupakan suatu ikatan jiwa yang kuat terhadap 

penciptanya dan juga  terhadap sesama manusia karena adanya suatu 

kesamaan akidah, iman dan takwa. Adapun dari pendapat ketiga 

dapat disimpulkan bahwa ukhuwah Islamiah merupakan suatu ikatan 

persaudaraan antar sesama orang Islam, bukan karena keturunan, 

profesi, jabatan dan sebagainya melainkan karena adanya persamaan 

akidah. 

b. Tujuan Ukhuwah Islamiyah 

Agama Islam sebagai Dienullah yang hak bagi seluruh 

manusia. Nilai-nilai ajarannya meliputi dan menyentuh seluruh aspek 

kehidupan manusia yang sangat kompleks. Kesempurnaan ajarannya 

Islam mampu memberikan respon positif terhadap seluruh persoalan 

dalam aspek kehidupan manusia dan masyarakat. 

Pada hakikatnya, setiap manusia dalam kehidupan 

bermasyarakat berkeinginan untuk hidup dengan damai, aman, 

tenteram, penuh kebahagiaan dan sejahtera. Kondisi seperti ini, 

tentunya juga dicita-citakan Islam, di mana dalam al-Quran 

menghendaki agar manusia bersatu dalam kebersamaan dan 

permusyawaratan yang berasaskan kebersamaan, keadilan dan 

kebenaran, saling tolong-menolong, saling menasihati dan sebagainya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 

10, yaitu: 
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Artinya: Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 

 

Salah satu di antara landasan pokok Islam, di samping asas 

persamaan dan keadilan ialah asas persaudaraan yang dalam istilah 

Islam biasa disebut ukhuwah. Ukhuwah atau persaudaraan itu dapat 

didukung oleh bermacam-macam tali dan ikatan. Adakalanya karena 

pertalian darah dan keturunan (biologis, karena hubungan perkawinan, 

ikatan keluarga, budaya adat dan lain-lain). Berbeda dengan 

persaudaraan Islam, tali yang menghubungkannya yakni akidah, 

persamaan kepercayaan yang diperkuat pula oleh ruh dan semangat 

ketaatan yang sama kepada pencipta alam semesta ini. 

Adapun salah satu tampilan yang menjadi ciri khas muslim 

sejati yakni cintanya kepada sesama saudara seiman. Sebuah cinta 

yang tidak ternoda oleh kecenderungan-kecenderungan duniawi atau 

hasrat-hasrat yang tersembunyi. Ini merupakan cinta persaudaraan 

sejati yang kemurniannya diturunkan dari cahaya petunjuk Islam. 

Pengaruhnya terhadap perilaku manusia sangat unik dalam sejarah 

hubungan manusia. Ikatan yang menghubungkan seorang muslim 

dengan saudaranya, tanpa memandang ras, warna kulit atau bahasa 

merupakan ikatan iman kepada Allah. 
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Persaudaraan karena iman merupakan ikatan yang kuat antara 

hati dan pikiran. Tidak mengherankan perasaan persaudaraan ini akan 

melahirkan perasaan-perasaan mulia dalam jiwa seorang muslim dan 

membentuk sikap positif serta menjauhkan sikap-sikap negatif. 

c. Ukhuwah Islamiyah Menurut Islam 

Ukhuwah (persaudaraan) antar muslim satu dan lainnya 

adalah sendi paling pokok dalam membentuk tatanan masyarakat Islam 

yang kokoh, yaitu Islam yang menegakkan keadilan bagi semua 

makhluk Allah, Islam yang membentangkan kepada siapa saja kasih 

sayang untuk semua umat manusia, Islam yang memberikan rasa 

damai bagi pemelukknya, bagi saudara seiman, bagi saudara sedarah, 

dan sedaging, bagi saudara satu negara, dan bagi umat manusia. 

Allah menurunkan Islam sebagai hudan linnaas, petunjuk 

bagi umat manusia. Sebagai petunjuk, Islam menciptakan alam 

pemikiran baru dan keyakinan manusia yang tidak lagi hanya tersekat 

pada batas-batas wilayah dan garis kekeluargaan. Sebagai agama fitrah 

penjunjung tinggi kemanusiaan umat manusia, Islam tidak menafikan 

hubungan yang fitri pada diri manusia yang terbentuk atas kesamaan 

asal wilayah dan muasal keturunan. Semakin orang dekat dalam 

persamaan dengan salah satu hal ini, maka merasa rapat dan mengikat 

simpul batin karena adanya kedekatan.
21

 

                                                           
21

 Tholhah Hasan, Prospek Islam Dalam Menghadapi Tatanan Zaman, 30. 
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Badri Khaeruman, berpendapat bahwa lahirnya ukhuwah 

dalam Islam sangat erat kaitannya dengan pengalaman ajaran agama 

seseorang secara keseluruhan. Melaksanakan perintah-perintah agama 

dengan tulus dan dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan 

hubungan harmonis dan serasi dengan Khaliq dan dengan sesama 

muslim adalah modal utama untuk membentuk tatanan masyarakat 

muslim yang penuh kasih sayang.
22

 

Sesungguhnya manusia menurut fitrahnya, umat yang terpadu 

dan bersatu, suka bekerja sama, bahu membahu dan saling membantu. 

Oleh karena itu, Allah memerintahkan kaum muslimin dengan 

memupuk persatuan, agar tidak mudah dipecah belah dan mengatur 

hubungan satu sama lain, melalui tolong menolong dan saling bantu 

membantu. 

Ukhuwah Islamiyah mempunyai makna persaudaraan dan  

kebersamaan dalam Islam. Lahirnya ukhuwah dalam Islam sangat erat  

kaitannya dengan pengalaman ajaran agama secara keseluruhan. Orang 

mukmin yang bersaudara berkumpul dalam satu dasar yaitu iman, oleh 

karena itu hukumnya wajib mempererat tali persaudaraan dan 

mendamaikan antara dua saudara yang sedang bertikai. 

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran surat Ali Imran ayat 

103, yaitu: 

                                                           
22

 Badri Khairuman, Moralitas Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 34. 
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Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah 

kamu akan nikmat Allah kepadamu, ketika kamu dahulu 

(masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah akan 

mempersatukan kamu lalu menjadikan kamu karena nikmat 

Allah orang-orang yang bersaudara dan kamu telah berada 

di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu 

daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” 

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa ikatan persaudaraan 

sesama  muslim sama dengan ikatan antara sesama senasab (pertalian 

darah), sama dalam seakidah (seiman), sama dalam menjalin kasih 

sayang, saling menolong, saling membantu dalam menghadapi 

kesulitan. Seorang muslim tidak boleh menzalimi atau menindas 

saudara muslim lainnya sebab perbuatan zalim dan penindas haram 

hukumnya dalam pandangan Islam. 

 

d. Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah 

Adapun nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah menurut Quraish 

Shihab setidaknya ada empat macam, diantaranya yaitu 
23

: 

1) Ukhuwah Ubudiyah 

                                                           
23

 M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran “Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan 

masyarakat” (Bandung: Mizan, 2007), 358 
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Ukhuwah Ubudiyah adalah saudara sesama makhluk dan 

kesetundukan kepada Allah. Pengertian tersebut menjelaskan 

bahwa seluruh makhluk hidup adalah bersaudara dalam arti 

memiliki persamaandan sama-sama ciptaan Allah SWT. 

Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Anam ayat 38, 

yaitu: 

                         

                 

Artinya: Dan tidaklah (jenis binatang yang ada di bumi dan burung-

burung yang terbang dengan kedua sayapnya) kecuali 

umat seperti kamu juga. 

 

2) Ukhuwah Insaniyah 

Ukhuwah Insaniyah adalah saudara sesama manusia. Dalam 

artian,  seluruh manusia baik itu beda agama, suku, dan ras adalah 

bersaudara. Mereka semua bersumber dari satu ayah dan ibu yaitu 

Adam dan Hawa. Hal ini berarti bahwa manusia itu diciptakan 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. 

Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13, 

yaitu : 
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 

taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui lagi Maha Mengenal. 

 

Islam memandang semua manusia mengisyaratkan adanya 

Ukhuwah Insaniyah sebab dalam persaudaraan ini juga tidak 

memandang perbedaan agama, bahkan persaudaraan ini merupakan 

persaudaraan dalam arti yang umum sehingga tidak dibenarkan 

adanya saling menyakiti, mencela atau perbuatan buruk lainnya. 

3) Ukhuwah Wathaniyah wa Nasab 

Ukhuwah Wathaniyah Wa Nasab yaitu persaudaraan dalam  

kebangsaan dan keturunan. Ayat-ayat macam ini banyak dan 

hampir mendominasi  semua ukhuwah. 

 

 

 

Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Furqon ayat 54, 

yaitu: 

                       

   

Artinya: Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia 

jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah 

dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. 
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Sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab tentang 

macam-macam makna akh (saudara) dalam al-Quran yaitu dapat 

berarti : 

a) Saudara kandung atau saudara seketurunan, seperti ayat yang 

berbicara tentang warisan atau keharaman menikahi orang-

orang tertentu.  

b) Saudara yang dijalin oleh ikatan keluarga 

c) Saudara dalam arti sebangsa walaupun tidak seagama. 

d) Saudara semasyarakat walaupun berselisih paham. 

e) Saudara seagama. 

Sebenarnya jika dilihat lebih jauh saudara seketurunan dan 

saudara sebangsa ini merupakan pengkhususan dari persaudaraan 

kemanusiaan. Lingkup persaudaraan ini dibatasi oleh suatu wilayah 

tertentu. Baik itu berupa keturunan, masyarakat ataupun oleh suatu 

bangsa atau negara. 

 

4) Ukhuwah fi Din al Islam 

Ukhuwah fi Din al Islam adalah persaudaraan antar sesama  

muslim. Dengan arti lain, menurut ajaran Islam bahwa antar 

sesama muslim itu adalah saudara. 

Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 10, 

yaitu: 
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Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua 

saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu 

mendapat rahmat. 
 

Ukhuwah fi Din al Islam mempunyai kedudukan yang luhur 

dan derajat yang tinggi dan  tidak dapat diungguli dan disamai oleh 

ikatan apapun. Ukhuwah ini lebih kokoh dibandingkan dengan 

ukhuwah yang berdasar keturunan, karena ukhuwah yang 

berdasarkan keturunan akan terputus dengan perbedaan agama, 

sedangkan ukhuwah berdasarkan akidah tidak akan putus dengan 

bedanya nasab. 

Konsep ukhuwah fi Din al Islam merupakan suatu realitas 

dan bukti nyata adanya persaudaraan yang hakiki, karena semakin 

banyak persamaan maka semakin kokoh pula persaudaraan, 

persamaan rasa dan cita. Hal ini merupakan faktor dominan yang 

mengawali persaudaraan yang hakiki yaitu persaudaraan antar 

sesama muslim. Dan iman sebagai ikatannya. Implikasi lebih lanjut 

adalah dalam solidaritas sosialnya bukan hanya konsep saling 

memberi dan menerima saja yang bicara tetapi sampai pada taraf 

merasakan derita saudaranya. Secara jelas Qurais Shihab 

menyatakan bahwa semua petunjuk al-Quran dan hadis nabi Saw, 
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yang berbicara tentang interaksi antar manusia pada akhirnya 

bertujuan untuk memantapkan Ukhuwah.
24

 

Kaum muslimin tidak dapat mencapai tujuan-tujuannya, 

yaitu mengaplikasikan syariat Allah ditengah-tengah manusia 

kecuali jika mereka bekerja sama dalam amalnya. Persaudaran di 

sini bukan hanya berarti kerja sama, saling mengenal atau saling 

dekat, karena persaudaraan dalam Islam lebih kuat dari segala 

pengertian saling mengenal, saling mengerti, saling membantu dan 

solidaritas. Makna-makna ini hanya dapat diperkuat dan 

ditingkatkan dengan persaudaraan dalam Islam mendorong 

tercapainya keharmonisan dan menghilangkan persaingan dan 

permusuhan pada diri manusia dalam kehidupan bermasyarakat 

mereka. Sebab, persaudaraan ini mengharuskan adanya rasa cinta 

dan kebencian karena Allah, yaitu cinta kepada orang yang 

memegang kebenaran, kesabaran dan ketakwaan serta membenci 

orang yang memegang kebatilan, mengikuti hawa nafsu serta 

berani melanggar keharaman yang telah digariskan Allah.
25

 

Dengan mengacu pada empat pedoman ukhuwah Islamiyah 

di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa makna dari 

ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dalam arti yang luas, tidak 

saja sebatas pada sesama muslim melainkan pada sesama ciptaan 

Allah SWT. 

                                                           
24

 M. Quraish Shihab, Wawasan Alquran, 496. 
25
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(Jakarta: Gema Insani, 1998), 140 
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Adapun nilai-nilai yang terkandung dari keempat Ukhuwah 

Islamiyah di atas yaitu : 

a) Nilai Inklusif (Terbuka) 

Nilai ini memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu 

kelompok, dianut juga oleh kelompok lain. Nilai ini mengakui 

terhadap adanya pluralisme atau keberagaman dalam suatu 

komunitas atau kelompok sosial dengan menumbuhkan prinsip 

inklusifitas yang bermuara pada kesadaran terhadap berbagai 

keragaman yang ada. 

b) Nilai Mengutamakan Dialog 

Dengan dialog, pemahaman yang berbeda tentang suatu hal 

yang dimiliki masing-masing kelompok yang berbeda dapat 

saling diperdalam tanpa merugikan masing-masing pihak. 

Hasil dari mendahulukan dialog adalah hubungan erat, sikap 

saling memahami, menghargai, percaya, dan tolong menolong. 

c) Nilai Kemanusiaan (Humanis)  

Kemanusiaan manusia pada dasarnya adalah pengakuan akan 

Hak Asasi Manusia dengan menghargai pluralitas, 

heterogenitas dan keragaman manusia itu sendiri. Keragaman 

itu bisa berupa perbedaan ideologi, agama, paradigma, suku 

bangsa, kebutuhan, tingkat ekonomi, dan sebagainya. 

d) Nilai Toleransi  
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Dalam hidup bermasyarakat, toleransi dipahami sebagai 

perwujudan mengakui dan menghormati hak-hak asasi 

manusia. Kebebasan berkeyakinan dalam arti tidak adanya 

paksaan dalam hal agama, kebebasan berpikir atau 

berpendapat, kebebasan berkumpul, dan lain sebagainya. 

e) Nilai Tolong Menolong  

Sebagai makhluk sosial, manusia tak bisa hidup sendirian 

meski segalanya ia miliki. Harta benda berlimpah sehingga 

setiap saat apa yang ia mau dengan mudah dapat terpenuhi, 

tetapi ia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain 

dan kebahagiaan pun mungkin tak akan pernah ia rasakan. 

f) Nilai Keadilan  

Keadilan merupakan sebuah istilah yang menyeluruh dalam 

segala bentuk, baik keadilan budaya, politik, maupun sosial. 

Keadilan sendiri merupakan bentuk bahwa setiap insan 

mendapatkan apa yang ia butuhkan, bukan apa yang ia 

inginkan. 

g) Berbaik Sangka  

Memandang seseorang atau kelompok lain dengan melihat 

pada sisi positifnya dan dengan paradigma itu maka tidak akan 

ada antar satu kelompok dengan kelompok lain akan saling 

menyalahkan. Sehingga kerukunan dan kedamaian akan 

tercipta. 
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h) Hidup dalam Perbedaan (Sikap Toleransi/Tasamuh)  

Sikap toleransi dapat diartikan, kesiapan dan kemampuan batin 

untuk menerima orang lain yang berbeda secara hakiki 

meskipun terdapat konflik dengan pemahaman tentang jalan 

hidup yang baik dan layak menurut pandangan pribadi kita. 

Seseorang dinyatakan toleran jika dia dapat membolehkan atau 

membiarkan orang lain menjadi diri mereka sendiri dan bukan 

keinginan kita untuk mempengaruhi mereka supaya mengikuti 

ide kita. Tumbuhnya sikap toleransi dalam setiap pribadi, dapat 

mengundang dialog untuk saling mengkomunikasikan dan 

menjelaskan perbedaan serta ada saling pengakuan. 

i) Sikap Saling Menghargai  

Sikap saling menghargai adalah sikap mendudukkan semua 

manusia dalam relasi kesetaraan, tidak ada superioritas 

maupun inferioritas. 

j) Saling Percaya 

Rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam  

relasi antar sesama manusia (modal sosial) untuk penguatan 

kultural suatu masyarakat. Kecurigaan dan khianat merupakan 

awal yang buruk dalam membangun komunikasi lintas batas, 

sebaliknya senantiasa berprasangka baik (husnudzan) dan 

memelihara kepercayaan adalah unsur yang harus ditekankan. 

k) Interdependen (sikap saling membutuhkan)  
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Manusia adalah makhluk sosial (homo socius), antara satu 

dengan yang lainnya adalah saling membutuhkan dan saling 

melengkapi. Hal ini menuntut agar orang selalu bekerja sama 

dan bertanggung jawab satu dengan yang lain. Kondisi seperti 

ini hanya dapat terjadi dalam tatanan sosial yang sehat, dimana 

manusia saling memelihara hubungan sosial yang kokoh. 

Tanpa orang lain segala sistem yang telah dibangun akan sulit 

dan mustahil berfungsi bagi pengembangan harmoni sosial dan 

empati sosial. 

Sedangkan menurut Nurcholis Majid menyikapi tentang 

urgensitas Ukhuwah Islamiyah setidaknya ada beberapa poin 

penting yang harus dibangun pada pola pikir masyarakat, antara 

lain yaitu 
26

: 

a) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam 

bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat 

beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan 

implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap 

toleransi. 

b) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam 

rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta 

pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan 

hidup antar umat beragama. Dengan cara memperkuat dasar-

                                                           
26
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dasar kerukunan internal antar umat beragama dengan 

menjunjung tinggi prinsip toleransi dalam bermasyarakat, 

beragama,dan bernegara. 

c) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai 

kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang 

fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial 

satu sama lainnya dengan cara membangun saling percaya antar 

individu (mutual trust), memelihara saling pengertian (mutual 

understanding) dan menjunjung sikap saling menghargai 

(mutual respect). 

d) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif 

bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai 

ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan 

nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. 

e) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama 

dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk 

agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang 

manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. 

f) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam 

kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini 

dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan 

beragama. 
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Dengan berpedoman pada nilai-nilai ukhuwah Islamiyah 

di atas, setidaknya umat muslim menyadari dan memahami 

pentingnya makna tentang persaudaraan antar umat manusia, 

sehingga akan timbul suatu kerja sama dan gotong royong sehingga 

terciptalah suatu masyarakat antar peradaban yang serasi dan 

harmonis. Akhirnya terbentuklah suatu masyarakat yang ideal, 

yaitu sosok masyarakat yang diwarnai oleh jalinan solidaritas sosial 

yang tinggi, rasa persaudaraan yang solid antar manusia. 

Sebagaimana dalam sejarah masyarakat madani yang dibina Rasul 

SAW. Di mana, sesama warganya terjalin cinta, semangat gotong 

royong dan kebersamaan yang  tinggi. 

 

 

2. Kajian Teori Kegiatan Ekstrakurikuler Remaja Masjid 

a. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pengertian ekstra secara umum mengandung pengertian 

segala sesuatu yang mempunyai makna berbeda dan mempunyai nilai 

lebih dari biasa. Searah dengan pengertian tersebut, ekstrakurikuler di 

sekolah merupakan kegiatan yang bernilai tambah yang diberikan 

sebagai pendamping pelajaran yang diberikan secara intrakurikuler. 

Pada dasarnya, kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

pembelajaran yang diselenggarakan di luar jam pelajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, 
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bimbingan dan pembiasaan siswa agar memiliki pengetahuan dasar 

penunjang.
27

 

Sedangkan definisi kegiatan ektrakurikuler menurut 

Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan adalah kegiatan yang 

dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah 

atau di luar sekolah agar lebih memperkaya dan memperluas wawasan 

pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata 

pelajaran dalam kurikulum.
28

 

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kegiatan 

ekstra kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam 

sekolah yang telah ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

Kegiatan ini di samping dilaksanakan di sekolah, dapat juga 

dilaksanakan di luar sekolah guna memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan atau kemampuan meningkatkan nilai atau sikap 

dalam rangka penerapan pengetahuan dan ketrampilan yang telah 

dipelajari dari berbagai mata pelajaran dan kurikulum sekolah untuk 

menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minatnya. 

b. Tujuan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan seperangkat 

pengalaman belajar memiliki nilai-nilai manfaat bagi pembentukan 
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kepribadian siswa. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ekstra 

kurikuler di sekolah menurut Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati 

adalah 
29

: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan 

siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan 

satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. 

Sedangkan menurut Oteng Sutisna, tujuan ekstrakurikuler 

terbagi menjadi tiga, yaitu tujuan yang bersifat individual, tujuan yang 

bersifat sosial dan tujuan sivic dan etis. 

Adapun tujuan yang bersifat individual dari kegiatan 

ekstrakurikuler antara lain yaitu 
30

: 

1) Menggunakan waktu yang konstruktif 

2) Mengembangkan kepribadian 

3) Memperkaya kepribadian 

4) Mencapai realisasi diri untuk maksud-maksud baik 

5) Mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab 

6) Belajar memimpin dan turut aktif dalam pertemuan-pertemuan 

7) Menyediakan kesempatan bagi penilaian diri 
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Adapun tujuan yang bersifat sosial dari kegiatan 

ekstrakurikuler antara lain yaitu 
31

: 

1) Memberikan rekreasi mental dan fisik yang sehat 

2) Memperoleh pengalaman dalam bekerja dengan orang lain 

3) Mengembangkan tanggung jawab kelompok yang demokratis 

4) Belajar mempraktekkan hubungan manusia yang baik 

5) Memahami proses kelompok 

6) Memupuk hubungan guru-murid yang baik 

7) Menyediakan kesempatan bagi partisipasi murid-guru. 

8) Meningkatkan hubungan sosial 

Adapun tujuan yang bersifat sivic dan etis dari kegiatan 

ekstrakurikuler antara lain yaitu 
32

: 

1) Memupuk ikatan persaudaran diantara siswa-siswi tanpa 

membedakan daerah, suku, agama, dan status ekonomi. 

2) Membangun minat dan gairah terhadap program sekolah. 

3) Menyediakan sarana dimana siswa dapat menyumbang pada 

kesejahteraan dirinya sendiri. 

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan 

menegaskan bahwa ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus 

berpangkal pada kegiatan yang dapat menunjang serta dapat 

mendukung program intrakurikuler dan program kokurikuler.
33
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Jadi ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler adalah berupa 

kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang dan mendukung program 

intrakurikuler yaitu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan 

penalaran siswa, ketrampilan melalui hobi dan minatnya serta 

pengembangan sikap yang ada pada program intrakurikuler dan 

program kokurikuler. 

c. Jenis-jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan sebuah organisasi 

sekolah. Sebagai organisasi siswa di sekolah, ekstrakurikuler harus 

menyelenggarakan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

dan memiliki kemanfaatan bagi dirinya sebagai sarana pendewasaan 

diri dan penyaluran bakat-bakat potensional. 

Untuk jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler yang masih ada 

kaitannya dengan pelajaran antara lain olahraga, musik, menari, dan 

sebagainya. Biasanya sekolah memanfaatkan guru-guru bidang sudi 

yang sudah ada, di mana pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki tersebut dari jenjang pendidikan formal. Untuk jenis 

kegiatan ekstrakurikuler seperti Palang Merah Remaja (PMR), 

Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA), Pecinta alam (PA), 

Jurnalistik, fotografi, Remaja Masjid, dll. Sekolah juga memanfaatkan 

guru yang ada, jika pembina dirasa masih kurang maka sekolah akan 
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menunjuk petugas dari luar untuk membina kegiatan-kegiatan 

tersebut.
34

 

Menurut Suryosubroto, kegiatan ektrakurikuler dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan ekstra 

kurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus, seperti: latihan bola 

voly, latihan sepakbola dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekstra 

kurikuler yang bersifat periodik adalah bentuk kegiatan yang 

dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu saja, seperti lintas alam, 

camping, pertandingan olahraga dan sebagainya.
35

 

Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi 

menjadi dua jenis 
36

: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat atau berkelanjutan, yaitu 

jenis kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus 

menerus selama satu periode tertentu. Untuk menyelesaikan satu 

program kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu 

yang lama. 

2) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu 

saja. 

d. Remaja Masjid 

1) Pengertian Remaja Masjid 
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Remaja merupakan kelompok manusia yang penuh potensi, 

di mana masa remaja merupakan masa yang paling menentukan bagi 

masa depan karena masa remaja hanya satu kali terjadi dalam 

kehidupan. Pada fase remaja inilah manusia akan mengalami perubahan 

tingkah laku yang signifikan. Hal ini dikarenakan remaja merupakan 

masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau juga 

disebut sebagai masa transisi. Perkembangan secara fisik dan psikologis 

dalam diri remaja dapat berimbas pada terbentuknya perilaku-perilaku 

maupun penyimpangan penyimpangan perilaku yang baru bagi para 

remaja.
37

 

Remaja seringkali pribadinya berubah-ubah, sehingga sering 

mendapat konotasi defisien moral, yaitu kondisi individu yang 

hidupnya delinquent (nakal, jahat) sellalu melakukan kejahatan dan 

bertingkah laku a-sosial ataua anti sosial.
38

 Penyimpangan perilaku 

pada umumnya terjadi karena remaja kurang memiliki kontrol diri, atau 

justru menyalahgunakan kontrol diri tersebut suka menegakkan standar 

tingkah laku sendiri, disamping meremehkan keadaan orang lain. 

Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai  unsur-

unsur mental dan motif-motif  subyektif,  yaitu  untuk mencapai obyek  

tertentu yang disertai kekerasan. 
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Berdasarkan pemaparan tentang kerentanan yang ada dalam 

diri remaja di atas, maka kiranya perlu adanya pemberian wawasan 

keagamaan kepada kelompok remaja. Salah satunya yaitu melalui 

kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid. 

Secara umum, Remaja Masjid merupakan suatu perkumpulan 

remaja Islam di masyarakat atau lembaga pendidikan yang mempunyai 

nilai aspiratif, representatif, dan edukatif. Aspiratif adalah mereka 

mampu mengemban amanat hati nurani umat, menjaga norma-norma 

yang ada di masyarakat dengan melaksanakan ajaran Islam dengan 

baik, representatif adalah mewaliki generasinya sebagai pilar yang 

membela tegaknya ajaran ilahi diseluruh bumi, sedangkan edukatif 

yaitu suatu media religius yang menjadi penyaluran bakat dan minat 

seseorang di mana di dalamnya berisi tentang pembinaan moral dan 

dakwah Islam.
39

 

Adapun Remaja Masjid adalah perkumpulan Remaja Masjid 

dengan usia antara 17-21 tahun yang melakukan aktivitas sosial dan 

ibadah di lingkungan masjid dan masyarakat sekitarnya. Remaja Masjid 

merupakan salah satu alternatif pembinaan remaja yang baik. Melalui 

perkumpulan tersebut, mereka memperoleh lingkungan yang Islami 

serta dapat mengembangkan kreativitas.
40

 

Para remaja yang ikut dalam kegiatan-kegiatan yang ada di 

dalam masjid maupun sekitarnya secara tidak langsung ikut 
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berpartisipasi dalam meramaikan masjid dan juga membantu dalam 

berbagai hal yang berkaitan dengan masjid, maka perilaku sosial remaja 

tersebut juga akan terpengaruh karena di dalamnya terdapat banyak 

kegiatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga jiwa sosial para 

remaja pun ikut tergugah dengan ikut berpartisipasi dalam kegiatan-

kegiatan Remaja Masjid tersebut, dan orang-orang yang berjuang di 

jalan Allah adalah kaum yang beruntung. 

Di antara perjuangan di jalan Allah adalah aktivitas 

memakmurkan masjid. Hal itu sesuai dalam al-Quran surat At-Taubah 

ayat 18: 

                        

                     

      

Artinya: “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah 

ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan 

hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan 

zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada 

Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

 

Dengan demikian bisa dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan remaja mesjid adalah suatu wadah penyaluran bakat dan 

minat remaja dengan usia antara 17-21 tahun yang melakukan 

kegiatan keagamaan, sosial, dan dakwah Islam. 

2) Dasar dan Tujuan Remaja Masjid 
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Secara umun, kegiatan Remaja Masjid berada dibawah 

binaan takmir masjid. Secara struktural kepengurusan, takmir masjid 

adalah penasehat bagi kegiatan Remaja Masjid. Adapun takmir 

masjid adalah pengurus seluruh kegiatan yang ada kaitannya dengan 

masjid, baik dalam membangun, merawat, maupun 

memakmurkannya, termasuk usaha-usaha pembinaan remaja muslim 

di sekitar masjid. Dibagi dalam struktur kepengurusan meliputi 

ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi yang terdiri dari kegiatan, 

keagamaan, humas, keamanan, dana usaha, kesenian, dan olah raga. 

Dari keseluruhan itu saling bekerja sama antar pengurus yang 

merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Jadi, Remaja 

Masjid adalah wadah yang menampung para remaja muslim yang 

memiliki tujuan tertentu dalam rangka mensyiarkan ajaran Islam. 

Peran remaja sangatlah penting dalam rangka mengembangkan 

masjid sebagai pusat keagamaan sekaligus sosial kemasyarakatan. 

Dalam konteks kemasjidan, generasi muda menjadi tulang punggung 

dan harapan besar bagi kemakmuran masjid pada masa kini dan 

mendatang. 

Remaja Masjid adalah perkumpulan remaja yang bergerak 

dalam dakwah Islam yang mengambil spesialisasi dalam pembinaan 

remaja muslim melalui masjid. Perkumpulan ini berpartisipasi secara 

aktif dalam mendakwahkan Islam secara luas, disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang melingkupinya yang dapat diselenggarakan 
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dengan baik oleh pengurus maupun anggotanya. Meskipun 

diselenggarakan oleh remaja, Remaja Masjid tidak membatasi hanya 

beraktivitas di bidang keremajaan saja, tetapi juga melaksanakan 

aktivitas yang menyentuh masyarakat luas. Remaja Masjid juga 

dapat bekerja sama dengan ta’mir masjid atau majelis taklim ibu-ibu 

dalam merealisasikan kegiatan kemasyarakatan tersebut. 

3) Tujuan Remaja Masjid 

Tujuan Remaja Masjid sangat penting karena memberi arah 

untuk aktifitas yang dilakukan. Tujuan Remaja Masjid tidak hanya 

berorientasi duniawi saja, tetapi juga ukhrowi. Statement tujuan di 

nafasi dengan nilai-nilai islami yaitu terbinanya umat Islam yang 

beriman, berilmu, dan beramal shalih dalam rangka mengabdi 

kepada Allah untuk mencapai keridhoan-Nya.  

Kegiatan Remaja Masjid bertujuan untuk mewujudkan 

remaja yang mendukung dan mempelopori tegaknya nilai-nilai 

kebenaran, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan 

wadah Remaja Masjid diharapkan remaja mampu menciptakan 

kegiatan-kegiatan positif baik berupa kegiatan keagamaan maupun 

kegiatan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan generasi muda 

yang berakhlak mulia, berjiwa sosial yang tinggi. Melalui wadah 

tersebut pula diharapkan remaja memiliki kesamaan cara pandang, 

visi dan misi, sehingga memiliki tujuan yang sama dalam gerak 

langkahnya untuk membangun generasi muda yang lebih baik. 
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Menurut Puspita Herien, tujuan adanya kegiatan Remaja 

Masjid antara lain yaitu 
41

: 

a) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan remaja 

b) Membangun jiwa remaja yang mandiri dan berjiwa sosial tinggi  

c) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial masyarakat 

d) Mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai 

e) Sebagai sarana dakwah dan syiar Islam. 

Remaja Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi masjid 

yang dilakukan para remaja muslim yang memiliki komitmen 

da’wah. Perkumpulan ini dibentuk bertujuan untuk mengorganisir 

kegiatan-kegiatan memakmurkan Masjid. Remaja Masjid sangat 

diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan da'wah dan wadah 

bagi remaja muslim  dalam beraktivitas di Masjid. 

Keberadaan Remaja Masjid sangat penting karena di pandang 

memiliki posisi yang cukup strategis dalam kerangka pembinaan dan  

pemberdayaan remaja muslim di sekitarnya. Itu sebabnya Remaja 

Masjid merupakan kelompok usia yang sangat professional juga 

sebagai generasi harapan, baik harapan bagi dirinya sendiri, 

keluarga, masyarakat, agama, dan Negara. Dalam konteks masjid, 

generasi muda juga menjadi tulang punggung dan harapan besar bagi 

proses kemakmuran masjid pada masa kini dan mendatang. Sebab, 

mereka adalah kader-kader umat Islam yang perlu di  persiapkan 
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untuk menjadi pemimpin masa depan. Hal ini bukan berarti dalam 

masa pubertas (remaja) mereka tidak bisa melakukan yang berguna. 

Bagi mereka yang sangat penting adalah pembinaan, sehingga 

mereka dapat memahami Islam dengan benar, agar akhirnya bisa 

turut berperan dalam gerakan dakwah sosial khususnya terkait 

tentang nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah.
42

 

3. Kajian Teori Tentang Penanaman Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah 

Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Remaja Masjid. 

Peranan Remaja Masjid memiliki kedudukan yang strategis 

dalam melakukan penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-

Islam. Di lain sisi, kegiatan Remaja masjid tetap fokus pada hal 

keagamaan, tetapi di sisi lain harus bisa menyentuh kegiatan sosial dakwah 

di masyarakat. Dengan arti lain, kegiatan Remaja Masjid tidak hanya 

berkutat pada bidang keagamaan ataupun bidang keremajaan saja, akan 

tetapi kegiatan Remaja Masjid harus menyentuh aspek sosial 

kemasyarakatan. Meskipun kegiatan tersebut kecil, akan tetapi nilai-nilai 

kegiatan tersebut sangat berarti dalam hidup bermasyarakat, sekaligus 

kegiatan tersebut merupakan bagian dari bentuk kepedulian Remaja 

Masjid dalam merespon kondisi masyarakat untuk berusaha mewujudkan 

Islam bagi penganutnya agar mereka mampu hidup dalam  kondisi yang 

adil dan sejahtera dengan ikatan Islam sehingga terwujud Ukhuwah 

Islamiyah fi din al-Islamiyah yang baik. 
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Ada banyak cara untuk bisa menanamkan nilai-nilai Ukhuwah 

Islamiyah fi din al-Islamiyah yang dilakukan oleh kegiatan ekstrakurikuler 

Remaja Masjid, antara lain yaitu: 

a. Pembinaan siswa-siswi yang bertaqwa kepada Allah Swt. 

Pembinaan pada generasi muda sangat diperlukan agar 

remaja tersebut menjadi generasi muslim yang berakhlaq, beriman, 

bertaqwa, berilmu dan beramal shalih dalam rangka mengabdi kepada 

Allah Swt mencapai keridhaan-Nya. Pembinaan ini dilakukan oleh 

para siswa  ini dengan menyusun aneka program kegiatan, kemudian 

di follow up (tindak lanjut) dengan berbagai aktivitas yang 

berorientasi pada keislaman, kemasjidan, keremajaan, ketrampilan dan 

keilmuan. Arah kegiatan ini dalam hal pembinaan  generasi muda 

Islam ini, secara umum diorientasikan untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, serta sosial budaya 

kemasyarakatan. Selain itu, membentuk kepribadian yang berakhlaq 

mulia, serta meningkatkan kemampuan berorganisasi dan 

kepemimpinan (leadership), kewirausahaan (enterpreneurship). 

Untuk mewujudkan generasi muda Islam yang bertaqwa 

kepada Allah Swt. Remaja Masjid sebagai organisasi pembinaan 

remaja melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya yaitu; 

1) Kajian Ahad Pagi (KAP) 

Kajian ahad pagi merupakan kegiatan rutin yang biasanya 

diadakan tiap minggu. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk 
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pengajian dengan mendatangkan ustadz atau pembicara dari 

berbagai tokoh, baik tokoh agama, pemuda maupun akademisi. 

Sedangkan materi yang disampaikan bersifat tematik, dalam arti 

menyesuaikan wacana isu kontemporer yang berkembang.Metode 

yang digunakan dalam pengajian tersebut adalah dialogi nteraktif, 

dimana peserta dapat melakukan tanya jawab kepada 

ustadzsetelah selesai penyampaian materi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan wawasan kepada remaja muslim agar memahami ajaran Islam 

yang benar, supaya remaja tidak salah langkah terutama dalam 

bidang amaliyah. Selain itu, kegiatan ini dapat mempererat ikatan 

emosinal para siswa. 

2) Kajian Annisa. 

Kajian annisa merupakan kegiatan bagi siswi yang dilaksanakan 

pada tiap minggu. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk Diskusi 

dan Dialog Interaktif dengan mendatangkan narasumber dari 

tokoh perempuan, akademisi, pemuda dan tokoh masyarakat yang 

konsen terhadap wacana isu feminisme. Adapun materi yang 

disampaikan dalam kajian ini meliputi materi gender dan fiqh 

wanita. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan wawasan dan 

pengetahuan kepada remaja putri tentang fiqh wanita dan isu 

feminisme. 

3) Pengajian dan dialog bersama 
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Pengajian dan dialog ini diselenggarakan setiap sebulan sekali 

yang dilaksanakan secara rutin.  Materi yang disampaikan secara 

terjadwal dan terencana, dengan mengundang para ulama. Ini 

dilakukan agar kegiatan tidak monoton dan peserta tertarik untuk 

mengikuti kegiatan pengajian berikutnya. Tujuan kegiatan ini 

adalah, pertama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang ajaran Islam, kedua untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah Swt, ketiga untuk meningkatkan kualitas 

spiritual kaum muslim, yang keempat sekaligus untuk 

memakmurkan kegiatan Masjid melalui mimbar syiar pengajian.  

4) Pesantren Ramadhan. 

Dalam rangka untuk mengisi kegiatan pada bulan ramadhan, 

Remaja Masjid menyelenggarakan kegiatan pesantren ramadhan 

bagi siswa-siswi. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan setiap 

akhir pekan, pada hari sabtu dan minggu. Materi 

yangdisampaikan meliputi tentang keislaman, ketauhidan, fiqh, 

akhlak, sejarah nabi lain sebagainya. Nara sumber didatangkan 

dari tokoh akademisi, para tokoh agama, dan tokoh ulama. Tujuan 

kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan wawasan 

keagamaan kepada para siswa tersebut, sehingga terwujud remaja 

muslim yang tangguh, beriman, berakhlak, bertaqwa dan beramal 

shalih kepada Allah Swt. 

5) Dzikir Akbar dan Doa bersama Sukses Ujian Nasional. 
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Acara Dzikir akbar sukses ujian nasional merupakan sikap 

kepedulian Remaja Masjid terhadap persoalan dan permasalahan 

yang timbul di masyarakat, yakni banyaknya keresahan para 

siswa sekolah menjelang UN (Ujian Nasional). Tujuan di 

adakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan spritualitas 

para siswa sekolah, dengan harapan agar para siswa mendapat 

ketenangan batin, kemudahan, dan kelacaran dalam menghadapi 

ujian nasional. 
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b. Kegiatan sosial Kemasyarakatan. 

Kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid sebagai lembaga 

dakwah Masjid dalam melakukan kegiatannya tidak hanya terbatas 

bidang keremajaan, akantetapi kegiatan yang diselenggarakan juga 

harus menyentuh masyarakat secara luas. Untuk mewujudkan hal 

tersebut tentunya kegiatan yangdiselenggarakan harus terencana dan 

terorganisir secara baik. Berikut adalah kegiatan social dakwah 

kemasyarakatan yang bisa dilakukan Remaja masjid: 

1) Bakti Sosial 

Dalam rangka membantu dan meringankan masyarakat, idealnya 

para anggota Remaja Masjid mengadakan bhakti sosial. Dengan 

diadakannya kegiatan ini dapat meringankan sedikit beban yang 

ditanggung mereka, sehingga mereka bisa menikmati makanan 

sebagaimana yang kita makan, bisa menikmati pakaian 

sebagaimana yang kita pakai, dan bisa memenuhi kebutuhannya. 

2) Safari Silaturahmi. 

Safari silaturahmi merupakan kegiatan Remaja Masjid yang di 

laksanakan setiap sebulan sekali, kegiatan ini bertujuan untuk 

membangun hubungan emosional antar pengurus, para anggota, 

para pendidik, dan masyarakat. 

3) Santunan anak yatim. 

Kegiatan santunan anak yatim merupakan sikap meneladani 

pribadi Rasulullah Saw terhadap anak yatim. Tujuan kegiatan ini 
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sebagai bentuk kepedulian kepada anak yatim dan kaum duafa, 

sekaligus untuk meningkatkan rasa cinta kasih dan kepedulian 

kita terhadap masa depan anak yatim. 

4) Peringatan Hari Besar Islam 

Seluruh momentum peristiwa tersebut di atas, merupakan hari 

sejarah Islam yang memiliki arti sangat penting bagi seluruh umat 

Islam, tidak heran jika pemerintah indonesia menanggalkan PHBI 

sebagai hari libur nasional dan hari bersejarah dalam Islam yang 

harus peringati dan dihormati oleh seluruh umat Islam. Tujuan 

kegiatan ini pada dasarnya adalah untuk menggugah umat muslim 

mengenang kembali peristiwa masa lalu dalam sejarah Islam, 

kemudian diambil hikmahnya dan dapat dijadikan sebagai 

pelajaran atau suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam penyelenggaraan peringatan hari besar Islam biasanya 

selalu di isi dengan kegiatan bentuknya bervariatif, namun secara 

umum kegiatannya berupa; pengajian umum, halal bi halal,  

menyembelih qurban, pembagian zakat, khataman qur’an 

khitanan massal, pengobatan gratis, refleksi kebangkitan Islam, 

festival anak sholeh, dan lain sebagainya. Tentunya kegiatan-

kegiatan tersebut disesuaikan dengan momentnya hari besar Islam 

tersebut.  

 

 


