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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Objek Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Remaja Masjid Babus Salam 

Masjid Babus Salam merupakan masjid sekolah yang berada di 

di lokasi SMA 2 Jember Jl. Jawa No.16 Sumbersari Kelurahan 

Sumbersari Kabupaten Jember. Masjid yang berdiri pada tahun 2001, 

dengan luas bangunan 251 m
2
. 

Di dalam perkembanganya Masjid Babus Salam awalnya adalah 

sebuah musholla. Di mana musholla adalah sebuah tempat yang hanya 

dapat digunakan untuk sholat sehari-hari, namun tidak digunakan untuk 

pelaksanaan sholat Jumat. Melihat semakin banyaknya jumlah Jamaah 

yang sholat setiap harinya, maka atas saran Drs. Djupriyanto, M.Si 

(Kepala Sekolah SMA 2) kepada pengurus musholla pada saat itu, untuk 

merenovasi musholla serta menjadikan fungsi Musholla menjadi Masjid. 

Agar masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar musholla dan sekitar 

sekolah bisa melaksanakan sholat Jumat di Musholla (sekarang menjadi 

Masjid Babus Salam)
 57

. 

Tahapan demi tahapan akhirnya niat untuk merenovasi dan 

merubah fungsi musholla menjadi Masjid akhirnya tercapai. Hal ini tidak 

terlepas dari peran pengurus masjid, masyarakat sekitar, dan para 
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donatur. Menurut Bapak Drs. Hafi Anshori, M. Pd.I (Tamir Masjis Babus 

Salam), daya tampung Masjid sekitar 150 Jamaah. 

Sebelum terbentuknya Remaja Masjid Babus Salam, seluruh 

penanggung jawab kegiatan (khususnya acara PHBI) yang 

diselenggarakan Masjid Babus Salam cenderung hanya mengandalkan 

pengurus Masjid saja. Hal ini sejujurnya, membuat pihak pengurus 

masjid pada saat itu kerepotan. Sehingga perlu dibentuk Remaja Masjid 

sebagai perpanjangan tangan dari pengurus Masjid
58

. 

Selain dari pada itu, banyaknya siswa yang aktif beribadah ke 

Masjid, biasanya pada sholat Magrib dan Isya. Menjadi salah satu faktor 

terbentuknya Remaja Masjid. Akhirnya para pengurus sepakat untuk 

membentuk sebuah perkumpulan Remaja Masjid. Akhirnya pada tahun 

2007, dibentuklah Remaja Masjid (REMAS) Babus Salam yang dihadiri 

oleh para siswa, remaja dan masyarakat sekitar sekolah, dan pengurus 

Masjid Babus Salam, di mana juga dihadiri oleh ketua RT setempat dan 

disahkan oleh ketua RW pada waktu itu
59

. 

2. Visi dan Misi Remaja Masjid Babus Salam 

Dalam suatu organisasi pasti mempunyai visi dan misi dalam 

menjalankan segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Istilah visi adalah 

cita-cita atau harapan yang akan diperoleh dari organisasi, sedangkan 

misi adalah maksud atau tugas utama organisasi. Dengan adanya visi dan 
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misi yang jelas maka akan menggambarkan hasil di masa yang akan 

datang. 

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Remaja Masjid Babus 

Salam yaitu
60

: 

a. Visi Remaja Masjid Babus Salam 

Mewujudkan keseimbangan intelektual dan moral untuk 

mencapai keunggulan kompetitif dilandasi Iman dan Taqwa 

(Imtaq) dan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). 

b. Misi Remaja Masjid Babus Salam 

1) Mencetak generasi muda yang berkualitas dalam bidang 

pengetahuan dan agama. 

2) Sebagai lembaga dakwah dengan basis pembinaan remaja dan 

pemuda muslim. 

3) Sebagai bagian dari elemen organisasi keislaman untuk 

besama-sama mewujudkan masyarakat Islami. 

4) Menghidupkan pengajian remaja agar tetap berjalan. 

5) Menanamkan kesadaran keagamaan dalam diri remaja. 

6) Meningkatkan kualitas remaja yang produktif, kreatif,dan 

inovatif. 

7) Menjaga silaturrahmi dan kekompakkan. 

3. Tujuan diadakannya Remaja Masjid Babus Salam 
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Adapun tujuan didirikannya Remaja Masjid Babus Salam adalah 

untuk Membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah, menjalin 

ukhuwah Islamiyah antar remaja dan masyarakat, Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas sumber daya manusia yang mempunyai nilai-nilai 

keislaman dan berbudi pekerti luhur, serta menciptakan remaja yang 

mempunyai kemampuan seimbang antara Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan 

Ilmu Pengetahuan danTeknologi (IPTEK)
 61

. 

4. Struktur Pengurus Remaja Masjid Babus Salam 

Struktur adalah susunan atau cara menyusun. Sedangkan 

organisasi adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasikan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Struktur organisasi adalah bagaimana 

pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal 

untuk mencapai tujuan. 

Adapun struktur organisasi Remaja Masjid Babus Salam antara 

lain yaitu
62

: 

a. Pelindung   : H. Hariyono, S. T. P 

b. Penanggung Jawab  : Drs. Eko Soelistiyono 

c. Pembina    : Abdus Syukkur, S. Ag., M. Pd.I 

d. Ketua Takmir Masjid  : Drs. Hafi Anshori, M.Pd.I 

e. Ketua I    : Fatraul Ali Sodikin 

f. Ketua II    : M Dimas Nasihudin 

g. Sekretaris Umum  : Dian Ravita P 
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h. Sekretaris I   : Pratiwiek Nanda 

i. Sekretaris II   : Shabrina Nur Kumala 

j. Bendahara Umum  : Lili Mira J.R 

k. Bendahara I   : Amalia Zulfa P 

l. Bendahara II   : Maulidi Arsih 

m. Sie Pesan Nada   : Koor Ferdi Hadi 

  Anggota: M. Ichsan, Ahmad     

Sudrajat, Agung Afriant 

n. Sie Kajis dan Debat PAI : Koor Fitrah al Rizky 

  Anggota: Maestira Milenia, Jerry 

Archie, Bachtiar R. 

o. Sie Kegiatan   : Koor M. Firjoun A 

 Anggota: Readsyansah, Arinda 

Nisrina, Nuril. 

p. Sie Kebersihan   : Koor Fiba Granza 

 Anggota:Irvin Anggita, Anisa 

Imamiyah, Maqinun Amin.  

q. Sie Ibadah   : Koor M. Alfis 

Anggota: Nita Nabila, Aliya 

Qurrota. 

r. Sie Jumat Amal   : Koor Atik Rabbana 

 Anggota: Dea Rizky Novita, Annisa 

Zahra, Wildania U. 
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s. Sie Amal Kifayah  : Koor Nofa Halimatus 

Anggota: Sovana Alyasari, Galuh 

Wajid, Edo Sefti. 

t. Sie Humas   : Koor Olivia Mery A 

 Anggota: Emeraldo, Tamma 

Nisrina, Elissa Hani Nur. 

u. Sie Dakwah   : Koor Luh Sirdan Dian 

 Anggota: Aditya Wahyu, Stivani 

Ilvira, Hamasah Adilah. 

v. Sie Media Islam   : Koor Mela Dwi 

 Anggota: Noor Nadhila Amalia, 

Novita Sari, Excelsa S. W. J. 

 

5. Jumlah Anggota Remaja Masjid Babus Salam 

Pada saat ini, anggota resmi Remaja Masjid Babus Salam semua 

total berjumlah 251 siswa. Dengan rincian, anggota siswa sebanyak 118 

orang, sedangkan anggota siswi sebanyak 133 orang dari tiga 

kelas/program di SMA Negeri 2 Jember. 

Tabel 4.1 

Data Anggota Siswa-Siswi Remaja Masjid Babus Salam 

Tahun 2016.
63

 

NO 
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Anggota Remaja Masjid 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Total 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 
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1 Mipa 18 21 12 13 11 15 41 49 

2 IPS 20 11 18 12 9 13 47 36 

3 Bahasa 9 12 13 10 8 10 30 48 

Jumlah 47 44 43 43 28 38 118 133 

Total 91 86 66 251 

 

6. Sarana dan Prasarana Remaja Masjid Babus Salam 

Dalam melaksanakan semua kegiatan Remaja Masjid Babus 

Salam mempunyai beberapa sarana dan prasarana agar kegiatan bisa 

berjalan dengan lancar, yaitu : 

Tabel 4.2 

Sarana Remaja Masjid Babus Salam 

SMA Negeri 2 Jember
64

 

No Nama Barang Keterangan 

1 Al-Quran 23 buah 

2 Peralatan Gambus 1 Unit 

3 Peralatan Rebana/Hadrah 2 Set 

4 Mukena 12 Buah 

5 Sarung 15 Buah 

6 Microphon 2 Buah 

7 Sound Sistem mini 1 Buah 

8 Podium mini 1 Buah 

9 Jam dinding 1 Buah 

10 Karpet Besar 4 Buah 

11 Karpet Kecil 3 Buah 

12 Buku Koleksi Islam 25 Buku 

13 Tirai 3 buah 

14 Meja 3 Buah 

15 Kursi 4 Buah 

16 Kotak Amal 4 Buah 

  

Sedangkan Prasarana Remaja Masjid Babus Salam SMA Negeri 

2 Jember antara lain yaitu: 
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Tabel 4.3 

Prasarana Remaja Masjid Babus Salam SMA Negeri 2 Jember
65

 

No Fasilitas Jumlah 

1 Tempat Wudhu Pria 1 

2 Tempat Wudhu Wanita 1 

3 Kamar Mandi Pria 1 

4 Kamar Mandi Wanita 1 

5 Kamar Remaja Majid 1 

6 Sarana Kajian 1 

 

7. Data Kegiatan Remaja Masjid Babus Salam 

Program kegiatan Remaja Masjid adalah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh remaja yang tergabung dalam Remaja Masjid Babus 

Salam. Kegiatan tersebut merupakan realisasi dari program kerja yang 

telah disusun secara sistematis dan dilaksanakan secara teratur serta 

bertahap. 

Adapun program kerja Remaja Masjid Babus Salam bisa dilihat 

pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.4 

Program Kerja Remaja Masjid Babus Salam
66

 

No Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Belum Sudah 

1 JANGKA PENDEK    

 A. Harian    

 1. Membersihkan Masjid Pagi   

 2. Merapikan dan membersihkan 

kantin kejujuran 

Pagi   

 3. Adzan tiap waktu Dhuhur Siang   

 4. Pengajian keliling Pagi dan 

Sore 

  

 5. Membersihkan tempat wudhu Pagi   

 6. Sholat Jumat berjamaah Siang   

 7. Sholat Dhuhur berjamaah Siang   

 8. Pelaksanaan 10s 1i Pagi   

 9. Amal Kifayah Menyesuaikan   

 10. Khotmil Quran siswa Menyesuaikan   

 11. Khotmil Quran Guru Menyesuaikan   

 B. Mingguan    

 1. Tarbiyatul Islam Jumat Sore   

 2. MTQ (Tilawah) Jumat Sore   

 3. Debat Islami Senin Pagi   
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 4. Sholawat Al-Banjari Kamis Sore   

 5. Sholat Jumat Siang   

 6. Jumat Amal Pagi   

2 JANGKA MENENGAH    

 1. Qiyamul Lail Minggu ke 

1/Bln 

  

 2. Seminar Keislaman Minggu ke 

2/Bln 

  

 3. Adabul Mar’ah Minggu ke 

3/bln 

  

 4. Tatakrama Kewanitaan Minggu ke 

3/bln 

  

 5. Arisan Guru-guru Minggu ke 

4/Bln 

  

 6. Pengajian Keliling Minggu ke 

4/Bln 

  

3 JANGKA PANJANG    

 1. Maulid Nabi Muhammad Menyesuaikan   

 2. Isra Mi’raj Menyesuaikan   

 3. Istighosah Akbar Menjelang 

UNAS 

  

 4. IHT (Spritual Power) Penerimaan 

siswa Baru 
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 5. Pondok Ramadhan Ramadhan   

 6. Sholat Idul Adha Idul Adha   

 7. Penyembelihan Hewan Qurban Idul Adha   

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Penyajian data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan 

yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan 

seperti bab tiga. Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang dipaparkan sesuai 

dengan fokus penelitian. Hasil analisis data merupakan temuan penelitian 

yang disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang 

muncul dari data. Di samping itu, temuan data berupa penyajian kategori, 

sistem klasifikasi, dan tipologi. 

Penyajian data dalam penelitian di Remaja Masjid Babus Salam 

SMA Negeri 2 Jember, diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, penyajian data didasarkan pada fokus 

penelitian, yaitu: (1), bagaimana penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi 

din al-Islam pada aspek kepeduliaan melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja 

Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017? (2), bagaimana penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din 

al-Islam pada aspek kerjasama melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja 

Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017? 
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1. Penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam pada aspek 

kepedulian melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus 

Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Secara umum, Remaja Masjid merupakan organisasi yang lahir 

dari institusi masjid, di mana wadah tersebut 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. Sehingga perilaku remaja yang berkumpul dalam suatu 

komunitas tersebut akan membentuk karakter yang baik dan perilaku 

sosial di masyarakat. 

Begitu juga halnya dengan keberadaan Remaja Masjid Babus 

Salam SMA Negeri 2 Jember, tentu saja memberikan dampak yang 

positif karena para siswa terjun langsung dan dapat membaur dengan 

masyarakat sehingga berdampak positif terhadap perilaku sosial para 

siswa. Dengan adanya kegiatan Remaja Masjid Babus Salam maka 

perilaku-perilaku sosial para siswa ikut terpengaruh, seperti sikap mereka 
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akan semakin peduli terhadap orang lain, toleran, rasa ikatan emosional 

semakin menguat, menerima perbedaan pendapat, aktif di masyarakat, 

dapat bekerja sama dengan baik, dan tentunya akan semakin 

memperkokoh ikatan antar sesama muslim (Ukhuwah fi din al-Islam). 

 “Tujuan utama didirikanya Remaja Masjid Babus Salam adalah 

untuk membentuk siswa menjadi pribadi muslim yang 

berakhlakul karimah, menjalin ukhuwah Islamiyah antar siswa, 

pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Selain itu, 

meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang 

mempunyai nilai-nilai keislaman dan berbudi pekerti luhur, serta 

menciptakan remaja yang mempunyai kemampuan seimbang 

antara Iman dan Taqwa (Imtaq) dan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Iptek)”. Di dalam kegiatan ini, kita mempunyai 

program unggulan Islami yaitu Program 10s 1i. Adapun 

program tersebut adalah Shalat berjamaah, Senyum, Salam, 

Sapa, Sopan, Santun, Silaturahim, Sabar, Syukur, Senang hati, 

dan Ikhlas. Dengan target utama yaitu penanaman nilai-nilai 

budi pekerti dan akhlaqul karimah bagi siswa.
67

 

Berikut sebagaimana hasil wawancara dengan sebagai Sie Koor 

Jumat Amal Remaja Masjid, Atik Rabbana terkait dengan penanaman 

nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam dalam aspek kepedulian: 

Setiap hari jumat para siswa Remaja Masjid menggalang 

kegiatan Jumat amal pembiasaan beramal jariyah dan menolong 

sesame. Kegiatan itu dilakukan dalam masjid ketika kami semua 

mengikuti sholat jumat. Hasil dari jumat amal dimasukkan 

dalam pendapatan kas yang selanjutnya diberikan kepada para 

siswa atau masyarakat yang kurang mampu dan terkena 

musibah, tetapi harus berkoordinasi dahulu dengan Sie Amal 

Kifayah untuk mencari data-data siapa saja yang layak harus 

diberi. Hal ini dilakukan agar tepat sasaran.
68

 

Demikian halnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Fatraul Ali Sodikin sebagaiman berikut: 
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Dalam moment-moment tertentu, seperti menjelang bulan 

Ramadhan, kegiatan keagamaan Remaja Masjid Babus Salam 

sering memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. 

Pemberian bantuan sosial ini tidak hanya untuk warga disekitar 

lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Jember saja melainkan juga 

untuk masyarakat di luar SMA Negeri 2 Jember. Pemberian 

bakti sosial dan pendistribusian Zakat Fitrah ke desa-desa. 

Kegiatan kemarin waktu Idul Fitri kita bisa mengumpulkan kira-

kira 3 ton. Semua ini untuk menanamkan sikap berbagi kepada 

sesama.
69

 

Di lain pihak, hal tersebut juga diperkuat oleh anggota Remaja 

Masjid Babus Salam: 

Kegiatan menjenguk siswa yang sakit dilakukan ketika ada 

siswa yang lebih dari tiga hari tidak berangkat sekolah karena 

sakit. Guru mengajak siswa lainnya untuk mengumpulkan uang 

seikhlasnya dan bersama-sama menjenguk siswa yang sakit. 

Uang hasil sumbangan para siswa diberikan kepada siswa 

tersebut. Guru menyatakan walaupun kegiatan tersebut tidak 

terlalu sering dilakukan tetapi kegiatan tersebut sangat penting, 

mengingat nilai-nilai kepedulian sosial yang ada sekarang sudah 

sangat menurun dikalangan siswa.
70

 

Data di atas sesuai dengan program kerja Remaja Masjid Babus 

Salam, salah satunya yaitu program Jum’at Amal. Di mana program 

tersebut merupakan agenda mingguan/tiap Jum’at yang bertujuan untuk 

menanamkan pembiasaan beramal jariyah dan menolong sesama. Selain 

Jum’at Amal, program  lain yang berhubungan dengan kepedulian adalah 

agenda pendistribusian zakat, infak, takzil, dan shadaqoh yang dilakukan 

siswa. Dengan adanya program-program kepedulian tersebut, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa rasa kepedulian yang ditanamkan pada siswa 
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melalui program kerja yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan 

terstruktur dengan baik.
71

 

Terkait dengan penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din 

al-Islam dalam aspek kepedulian, di lain tempat beliau juga 

mengungkapkan: 

Banyak kegiatan yang dilakukan mengenai aspek kepedulian. 

Salah satunya membuat program unggulan 10s 1i (Shalat 

berjamaah, Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Silaturahim, 

Sabar, Syukur, Senang hati, dan Ikhlas) Contohnya banyak Mas, 

dalam 3 bulan sekali antar siswa, guru, dan para staf 

mengadakan acara silaturahim pengajian/arisan untuk 

mempererat tali persaudaraan antar keluarga besar SMAN 2 

Jember. Di samping itu, dalam bulan Ramadhan, setiap kelas 

mengadakan buka puasa bersama dengan pendampingan guru 

untuk menanamkan sikap solidaritas antar sesama kelas.
72

  

 

Berbagai data wawancara tersebut juga didukung oleh observasi 

peneliti ketika berada di lokasi Masjid Babus Salam siang hari, salah 

satunya yaitu terciptanya suasana yang akrab dan religius antara satu 

siswa dengan siswa yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan mengucap 

salam antara siswa satu dengan yang lainnya ketika bertemu. Sikap siswa 

yang ramah tamah ketika peneliti datang memberi kesan yang kuat jika 

aspek persaudaraan antar siswa di Remaja Masjid SMA Negeri 2 

terbangun dengan baik.
73

 

Disamping itu, para pendidik/guru tidak hanya mengarahkan 

kepedulian siswa pada aspek manusianya saja, melainkan juga mengasah 
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siswa terhadap kepedulian lingkungan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh kepala sekolah SMA 2 Jember: 

Banyak cara untuk menanamkan aspek kepeduliaan pada siswa. 

Selain menerapkan pada saat ada kegiatan, cara yang lain yaitu 

menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan 

sekolah. Hal ini dilakukan dengan menyediakan tempat sampah 

hasil dari kerajian para siswa di berbagai lokasi yang biasa 

dikerumuni siswa. Diharapkan semua warga sekolah dapat 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
74

 

Berbagai data wawancara di atas juga didukung oleh observasi 

peneliti ketika berada di lokasi Masjid Babus Salam yaitu banyaknya 

tempat sampah yang tertata rapi di setiap sudut ruangan. Hal ini 

menandakan bahwa rasa kepeduliaan siswa terhadap lingkungan sudah 

tertanam baik. 

Selain itu, para guru membiasakan untuk menyambut kehadiran 

siswa dengan senyum salam dan sapa. Setiap pagi sebelum bel masuk 

sekolah berbunyi guru dan kepala sekolah berdiri di gerbang sekolah 

menyambut dan menyalami siswa yang datang ke sekolah. Kegiatan 

tersebut diharapkan mampu memberi teladan dan contoh yang baik bagi 

siswa, dengan kegiatan itu pula siswa diharapkan mampu menyerap 

kebiasaan-kebiasaan yang dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial 

siswa terhadap orang-orang disekitarnya. Diharapkan siswa tidak 

memiliki sifat acuh tak acuh ketika bertemu dengan orang yang dikenal 

dan yang lebih tua.
75
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Dari berbagai pengumpulan data di atas, maka peneliti dapat 

menganalisisis jika penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-

Islam pada aspek kepedulian melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja 

Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2016/2017 dilakukan dengan dua target pencapaian, yaitu pada 

aspek peduli terhadap sesama dan aspek peduli terhadap lingkungan. 

Pertama, pada aspek peduli terhadap sesama dilakukan melalui program 

unggulan Islami yaitu Program 10s 1i (Shalat berjamaah, Senyum, 

Salam, Sapa, Sopan, Santun, Silaturahim, Sabar, Syukur, Senang hati, 

dan Ikhlas). Adapun nilai-nilai Ukhuwah fi Din Al-Islam dalam program 

tersebut yaitu sikap saling mengutamakan asas/nilai-nilai kebersamaan 

dalam berbagai kegiatan yang ditunjukkan dengan saling bersilaturahmi, 

rasa saling memiliki, bersikap kekeluargaan, ramah, dan bersahabat. 

Selain itu, para anggota Remaja Masjid Babus Salam juga menumbuhkan 

sikap peduli pada siswa dan masyarakat yang kurang mampu dan terkena 

musibah. Kedua, pada aspek lingkungan yaitu menumbuhkan kesadaran 

terhadap lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Di mana 

penanaman tersebut dilakukan melalui program kerja yang tersruktur 

mulai dari jangka pendek dan jangka panjang.  

2. Penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam pada aspek 

kerjasama melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus 

Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017. 
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Manusia selain sebagai makhluk rasional, juga merupakan 

makhluk yang terdiri dari aspek organis-jasmaniah, psikis-rohani, dan 

sosial kebersamaan yang melekat pada tiap individu. Hal ini 

mengakibatkan manusia selalu membutuhkan orang lain dalam 

melangsungkan kehidupannya. Berbeda dengan hewan, di mana 

kolektivitas yang dilakukan bersifat naluriah, namun pada manusia selain 

mempunyai sisi rohani, manusia juga mempunyai nalar yang 

menimbulkan kesadaran membagi peranan dalam hidup berkelompok 

sehingga perjuangan hidup menjadi ringan. 

Tentunya, dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut bisa 

terwujud jika ada bentuk kegiatan timbal balik antar manusia. Hal 

tersebut bisa dilakukan di lingkungan sekolah dengan perilaku saling 

membantu, saling menyapa, dan saling menghormati antar warga 

sekolah. Perilaku ini tidak sebatas pada siswa dengan siswa, atau guru 

dengan guru, melainkan harus ditunjukkan oleh semua warga sekolah 

yang termasuk di dalamnya, terlebih juga pada masyarakat sekitar 

sekolah. 

Untuk mencapai itu semua, para anggota Remaja Masjid Babus 

Salam melakukan pendekatan secara fisiologis, yaitu pendekatan (asas) 

yang erat hubunganya dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam 

menjalankan aktifitas dakwahnya. Salah satunya melakukan kerjasama 

antar siswa baik secara intern dan eksternal. 
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Makna kerjasama merupakan sifat ketergantungan manusia 

memungkinkan dan mengharuskan setiap insan atau kelompok sosial 

untuk selalu berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain. 

Hubungan dengan pihak lain yang dilaksanakan dalam suatu hubungan 

yang bermakna adalah hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama 

bermakna bagi diri atau kelompok sosial sendiri, maupun bagi orang atau 

kelompok yang diajak kerjasama. Makna timbal balik ini harus 

diusahakan dan dicapai, sehingga harapan-harapan, motivasi, sikap dan 

lain-lainnya yang ada pada diri atau kelompok dapat diketahui oleh orang 

atau kelompok lain. 

Pada saat Remaja Masjid melangsungkan acara-acara besar 

seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), organisasi Remaja 

Masjid lain yang ada di Jember dilibatkan dalam acara tersebut. 

Hal ini juga mendapat tanggapan positif dari organisasi lain 

dengan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Bahkan dalam 

penyusunan kepanitiaan dilakukan secara heterogen dengan 

menjadikan anggota organisasi lain maupun warga masyarakat 

sebagai panitia. Menghadiri kegiatan yang diselenggarakan 

organisasi lain serta mengundang organisasi lain untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan Remaja Masjid Babus Salam. 

Selain mengundang dan melibatkan organisasi lain dalam 

kegiatan, kita juga mendatangi acara-acara yang 

diselenggarakan organisasi lain. Hal ini dilakukan untuk 

semakin menguatkan hubungan antar organisasi Islam. Dalam 

mendatangi acara-acara tersebut, Remaja Masjid Babus Salam 

tidak hanya diwakili oleh para pengurusnya saja melainkan juga 

mengikut sertakan anggota-anggota yang lain.
76

 

Kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus Salam dalam hal 

melakukan kegiatan keagamaan termasuk yang paling aktif jika 

dibandingkan dengan SMA lainnya dilingkup kota Jember. Indikator ini 
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bisa dilihat dari asas yang dibangun oleh lembaga tersebut, yaitu 

menciptakan sekolah unggul budaya Islami. Hal tersebut dibuktikan  

dengan sederet prestasi yang diperoleh siswa-siswi SMA 2 Jember seperti 

Juara III pentas PAI VII tingkat Nasional Tahun 2015 di Bekasi Jawa 

Barat, Juara 1 Lomba Debat PAI pada Pentas PAI, Juara 1 Lomba Nasyid 

pada Pentas PAI, Juara 1 Lomba Pidato Putri pada Pentas PAI.
77

 Selain 

prestasi tersebut, banyak kegiatan keagamaan yang diselenggarakan untuk 

mempererat ikatan solidaritas antar siswa, guru, dan masyarakat. Tentunya 

untu mewujudkan semua itu dibutuhkan kerjasama yang kuat antar pihak 

intern dan pihak eksternal. 

Dalam setiap agenda acara baik acara Remas, Masjid atau acara 

keduanya (dalam bentuk PHBI) Remaja Masjid senantiasa 

melibatkan remaja (non anggota Remaja Masjid). Tujuanya 

adalah untuk menjalin Ukhuwah Islamiyah diantara mereka. 

Dengan adanya keikutsertaan remaja menjadikan mereka diakui 

keberadaanya dan dihargai. Dengan mengikut sertakan mereka, 

secara perlahan-lahan, dan tanpa disadari mereka sudah 

tergabung menjadi anggota.
78

 

Semangat kerjasama ini haruslah diajarkan secara 

berkesinambungan. Jangan melakukan aktifitas-aktifias yang 

mendorong adanya semangat kompetisi. Tapi gunakan bentuk-

bentuk aktifitas dan permainan yang bersifat saling membantu. 

Tunjukkan bahwa usaha-usaha setiap individu fit dalam 

kehidupan ini. Hal ini dilakukan dengan orang lain untuk 

mencapai tujuan bersama.
79

 

Sehubungan dengan hal tersebut, ketua Remaja Masjid 

menyatakan bahwa: 
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“Terkait dengan penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah 

dalam aspek persaudaraan diterapkan dalam setiap kali 

mengadakan kegiatan Mas, apapun bentuk kegiatannya kita 

selalu menggunakan prinsip kekeluargaan. Jangankan ada 

kegiatan, meskipun dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan 

sekolah, budaya yang kita bangun di SMA 2 Jember adalah 

saling mengenal dan menyapa dengan salam. Hal tersebut 

dilakukan agar semua siswa mempunyai ikatan solidaritas yang 

kuat seperti layaknya saudara”.
80

 

 

Remaja Islam Masjid Babus Salam apabila ditinjau dari 

berdirinya, usianya dapat dikatakan masih tergolong muda. Namun, 

dengan segala potensi yang dimiliki, Remaja Islam Masjid Babus Salam 

mampu menunjukkan sebagai sebuah wadah atau lembaga yang mandiri, 

baik dari cara berfikir maupun melalui tindakan nyata dilapangan. Meski 

demikian, usia yang masih muda tidak lantas membuat anggota Remaja 

Masjid merasa kecil, karena dengan anggota yang beragam membuat 

dinamika dalam organisasi begitu tinggi sehingga aktivitas terus 

meningkat dan terlihat. Selain itu respon masyarakat dalam setiap 

program kegiatan yang diselenggarakan cukup tinggi dan sangat 

apresiatif. 

“ Di dalam perkumpulan ini, kita semua diajarkan rasa saling 

memiliki mas. Dengan adanya mengutamakan nilai 

kebersamaan kita seperti saudara yang saling membutuhkan. 

Selain, mendapat pendidikan dari keluarga kita juga mendapat 

pendidikan dari para ustad di Remaja Masjid ketika ada acara 

kajian keislaman. Dari situ para anggota semakin paham kalau 

dari rasa kebersamaan kita bisa menjadi kompak”.
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Dari berbagai pengumpulan data di atas, maka peneliti dapat 

menganalisis jika penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-

Islam pada aspek kerjasama melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja 

Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2016/2017 dilakukan dengan bekerjasama antara Remaja 

Masjid Babus Salam, lembaga sekolah lain, dan masyarakat. 

C. Pembahasan Temuan 

1. Penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam pada aspek 

kepedulian melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus 

Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Lembaga sekolah sebagai salah satu lembaga penyelenggara 

pendidikan mempunyai tugas berat yaitu membentuk karakter dengan 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa sejak usia dini. Salah satu 

nilai yang harus diinternalisasikan adalah nilai kepedulian sosial. Hal ini 

dikarenakan kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukan nilai 

kepedulian mulai memudar, semisal perkelahian antar siswa, konflik atas 

nama agama, kurangnya interaksi dan pemberian sapa antar sesama siswa 

dan guru, dan lain sebagainya menggambarkan bahwa pendidikan nilai 

kepedulian merupakan salah satu tanggung jawab yang harus segera 

dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. 

Secara kebahasaan, peduli berarti memerhatikan atau 

menghiraukan. Kepedulian berarti memerhatikan atau menaruh perhatian 
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terhadap sesuatu. Dengan arti lain, tindakan membantu menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi orang lain dengan tujuan kebaikan individu 

atau bersama.
82

 

Dengan artian, kepedulian merupakan sikap dan tindakan yang 

dilakukan untuk memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. 

Berbicara masalah kepedulian maka tidak lepas dari kesadaran sosial. 

Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami arti dari 

situasi sosial.
83

 

Begitu juga halnya dengan penanaman nilai-nilai Ukhuwah 

Islamiyah fi din al-Islam pada aspek kepedulian melalui kegiatan 

ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 

Jember dilakukan dengan dua target pencapaian. Pertama, yaitu pada 

aspek manusia yaitu menumbuhkan sikap peduli pada siswa dan 

masyarakat yang kurang mampu dan terkena musibah. Kedua, pada 

aspek lingkungan yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Di mana penanaman tersebut 

dilakukan melalui program kerja yang tersruktur mulai dari jangka 

pendek dan jangka panjang. 

2. Penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din al-Islam pada aspek 

kerjasama melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja Masjid Babus 

                                                           
82

 Tim Penulis Rumah Kitab, Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi pesantren (Jakarta: Rene 

Book, 2014), 
83

 Hera Lestari Malik dan Agus Taufik, Dasar Konsep Pendidikan Moral (Bandung: Alfabeta, 

2009), 67. 



 90 

Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi 

dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. 

Hal ini secara alami tertanam dalam diri setiap individu, dan secara alami 

pula dilakukan sejak lahir. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling 

berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan artian, dalam kehidupan bersama 

antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok 

lain selalu ada timbal balik hubungan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Melalui hubungan itu, manusia ingin menyampaikan maksud, 

tujuan dan keinginan masing-masing. Sedangkan untuk mencapai 

keinginan itu harus diwujudkan dengan tindakan hubungan timbal balik 

melalui kegiatan kerjasama.
84

 

Kerjasama merupakan hal yang penting bagi kehidupan 

manusia, karena dengan kerjasama manusia dapat melangsungkan 

kehidupannya. Kerjasama juga menuntut interaksi antara beberapa pihak. 

Menurut Soerjono Soekanto kerjasama merupakan suatu usaha bersama 

antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat tersebut sudah jelas mengatakan bahwa kerjasama merupakan 
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bentuk hubungan antara beberapa pihak yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan bersama.
85

 

Terkait dengan penanaman nilai-nilai Ukhuwah Islamiyah fi din 

al-Islam pada aspek kerjasama melalui kegiatan ekstrakurikuler Remaja 

Masjid Babus Salam bagi siswa di SMA Negeri 2 Jember dilakukan 

dengan bekerjasama antara Remaja Masjid Babus Salam, lembaga 

sekolah lain, dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kerjasama tersebut 

meliputi acara-acara besar seperti Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), 

pondok Ramadhan, halal bihalal, Isra’ Mi’raj, dan Maulid Nabi dengan 

mengikutsertakan remaja dan para tokoh masyarakat di sekitar 

lingkungan sekolah. Selain itu, para anggota Remaja Masjid juga 

mendatangi acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi lain. Hal 

ini dilakukan untuk semakin menguatkan hubungan antar organisasi 

Islam.  
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