
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era reformasi, yang ditandai dengan tumbangnya orde baru, 

merupakan awal perkembangan organisasi dakwah Islam di Indonesia. 

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan keagamaan yang 

dilakukan oleh beberapa organisasi Islam muncul bahkan sebelum masa 

kemerdekaan. Namun aktifitasnya mulai berjalan lebih rapi dan 

tersistematik sejak pasca reformasi, seperti Muhammadiyah, Nahdatul 

Ulama (NU), dan sebagainya.1 

Dalam pandangan Islam, organisasi dakwah bukan hanya sebagai 

wadah untuk mengajak seluruh umat manusia kepada kebaikan dengan 

mengikuti ajaran Islam, akan tetapi juga menekankan bagaimana proses 

kegiatan dakwah itu dapat berjalan secara rapi, teratur, dan sistematis.2 

Oleh karena itu, keberadaan organisasi dakwah Islam sangat penting 

karena mampu menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui 

berbagai program, kebijakan, dan hasil pemikirannya yang mampu 

menjangkau masyarakat luas dengan sistem yang telah dibuat. 

Salah satu organisasi dakwah yang mulai marak di masyarakat 

ialah organisasi remaja masjid. Organisasi remaja masjid adalah salah satu 

                                                             
     1 Flavius Floris Andries. Gerakan Masjid Kampus Ugm Dan UIN Sunan Kalijaga dalam 

Memahami Politik Nasional. STAKPN Ambon. Jurnal Analisa Volume 19 Nomor 02 Juli-

Desember. hal. 137. 

     2 Munir dan Wahyu Ilahi. Manajemen Dakwah. (Jakarta: Prenada Media. 2006.) hal. 117. 
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bentuk organisasi dakwah yang dilakukan oleh para remaja muslim 

sebagai upaya pembinaan remaja dan memakmurkan masjid.3 

Memakmurkan masjid memiliki arti yang sangat luas, yaitu yang bersifat 

hamblum minallah (hubungan dengan Allah), dan hamblum minannas 

(hubungan antar sesama manusia) untuk meningkatkan iman dan takwa 

kita kepada Allah SWT, serta kesejahteraan jasmani dan rohani.4  

Seiiring berjalannya waktu, eksistensi organisasi remaja masjid 

semakin terlihat. Hampir setiap desa telah memiliki organisasi remaja 

masjid. Organisasi remaja masjid menjadi wadah dalam mencapai tujuan 

dakwah dan membina remaja muslim melalui kegiatan-kegiatan 

pembinaan remaja yang berpusat di masjid. 

Pembinaan remaja adalah hal yang penting untuk dilakukan karena 

remaja merupakan generasi penerus bangsa yang penuh potensi dan 

semangat. Suatu tantangan dakwah bagi organisasi remaja masjid karena 

remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa sehingga 

suasana hati menjadi mudah berubah. Mereka masih dalam tahap mencari 

jati diri, sehingga banyak dari remaja yang lebih mengutamakan 

kesenangan mereka saat ini dibandingkan memikirkan keadaan dimasa 

yang akan datang (akhirat).5 

                                                             
     3 Kanwil Depag Prop. Jateng. Lembaga Dakwah Antara Kuantitas dan Kualitas. (Semarang: 

Proyek Penerangan Bimbingan dan Dakwah/Khotbah Agama Islam. Bidang Penerangan Agama 

Islam. 1992) hal. 9-10. 

     4 Ahmad Muhsin Kamaludiningrat. Meningkatkan Peran dan Fungsi Masjid dalam Dakwah 

dan Pembinaan Masyarakat Madani Beriman dan Bertaqwa. (Yogyakarta: Jurnal Ulama. 2010) 

hal. 16. 

     5 Sumardjono Padmomartono. Konseling Remaja. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014). hal. 

15. 
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Organisasi remaja masjid dinilai efektif dalam melakukan 

pembinaan remaja karena pada usia remaja, mereka cenderung mulai 

memisahkan diri dari keluarga dan lebih senang menjalin relasi dengan 

teman sebaya yang mengakibatkan perilaku remaja banyak dipengaruhi 

oleh teman sebaya.6 Salah satu pembinaan yang perlu diberikan kepada 

remaja ialah perihal ibadah. Ibadah merupakan salah satu dari empat aspek 

ajaran Islam, yaitu aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Pembinaan 

pada aspek ibadah ini penting untuk dilakukan karena ibadah merupakan 

sarana berhubungan langsung antara manusia dengan Allah SWT. 

Oleh karena itu, dengan adanya organisasi remaja masjid 

diharapkan para remaja memperoleh lingkungan yang Islami, dan mampu 

mengembangkan kreativitas melalui kegiatan yang positif, serta 

meningkatkan pengamalan ibadahnya. Ketika remaja aktif dan tertarik 

untuk mengikuti kegiatan kegamaan yang  diadakan di masjid, maka 

secara tidak langsung mereka juga ikut berpartisipasi dalam 

memakmurkan masjid.  

Namun seiring perkembangan teknologi, semangat remaja masjid 

senyatanya berkurang. Remaja lebih memilih berkutat dengan gadget dan 

sosial media, daripada harus mengurus kegiatan di masjid, termasuk 

kegiatan dalam upaya pembinaan remaja. Kegiatan memakmurkan masjid 

dan pembinaan yang dilakukan dengan rutin seperti kegiatan harian atau 

mingguan jarang dilakukan bahkan hampir tidak ada, sehingga hanya ada 

                                                             
     6 Sumardjono Padmomartono. Konseling.. hal. 20. 
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kegiatan saat hari-hari besar Islam.7 Walaupun demikian, masih ada 

organisasi remaja masjid yang remajanya masih terus aktif dalam 

melaksanakan kegiatan keagamaan, terutama pembinaan remaja. 

Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peran Organisasi Remaja Masjid 

Jogokariyan dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Praktis Remaja di 

Kampung Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta”. Peneliti ingin 

mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan oleh organisasi Remaja 

Masjid Jogokariyan atau yang biasa disebut RMJ dalam meningkatan 

pengamalan ibadah praktis remaja. Ibadah yang dimaksud dalam 

penelitian ini ialah ibadah dalam pengertian khusus, yaitu mendekatkan 

diri kepada Allah SWT dengan segala cara, sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh syar’I, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. 

Peneliti memilih RMJ karena Masjid Jokoriyan merupakan masjid 

di Kampung Jogokariyan yang dulunya berada di daerah yang 

masyarakatnya abangan, yaitu menganut agama Islam tetapi tidak 

melaksanakan ajaran secara keseluruhan. Selain itu tradisi kejawen warga 

Jogokariyan sangat kental, bahkan Jogokariyan juga pernah menjadi basis 

PKI. Namun semakin lama, Jogokariyan mampu berubah menjadi daerah 

yang penuh nuansa Islam dan terkenal dengan dakwahnya yang berbasis 

masjid. Hal tersebut tentu tidak lepas dari peranan RMJ yang terus 

                                                             
     7 Zulfikar Amrinata. Anggota Aliansi Pemuda Pecinta Masjid Yogyalarta. Wawancara. 

Sumberarum. 10 Oktober   2017 
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mencoba untuk memfungsikan masjid melalui berbagai kegiatan 

keagamaan untuk masyarakat terutama remaja di Kampung Jogokariyan.  

B. Pokok dan Rumusan Masalah 

1. Pokok Masalah 

Penelitian ini berkaitan dengan peran organisasi remaja masjid 

dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja. 

2. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana peran Organisasi Remaja Masjid Jogokariyan dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja di Kampung 

Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta? 

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan 

perannya? 

C. Tujuan 

1. Mendeskripsikan peran organisasi Remaja Masjid Jogokariyan dalam 

meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja di Kampung 

Jogokariyan, Mantrijeron, Yogyakarta. 

2. Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan 

perannya. 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis: 

Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan teori yang terkait dengan sosiologi agama. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi terhadap kegiatan RMJ 

dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja terutama di 

Kampung Jogokariyan. Selain itu, dapat menjadi salah satu upaya 

pengembangan dakwah remaja bagi seluruh organisasi remaja masjid 

di daerah lainnya, utamanya dalam meningkatkan pengamalan ibadah 

praktis remaja. 


