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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Masjid berperan besar 

dalam pembentukan peradaban umat Islam dari dulu hingga sekarang. Pada 

masa sekarang, fungsi dan perannya perlu lebih ditingkatkan guna menyahuti 

dunia yang semakin menyatu karena arus komunikasi dan informasi yang 

semakin canggih, sehingga menimbulkan budaya global yang sulit untuk 

dihindari. 

Banyak masjid telah didirikan umat Islam, baik masjid umum, masjid 

sekolah, masjid kampus dan lain sebagainya. Masjid didirikan untuk 

memenuhi kebutuhan umat Islam, khususnya kebutuhan spiritual, guna 

mendekatkan diri kepada Allah. Menghambakan diri, tunduk dan patuh 

mengabdi pada-Nya. Masjid menjadi tambatan hati, pelabuhan pengembaraan 

hidup dan energi kehidupan umat Islam.  

Meskipun  fungsi utamanya sebagai tempat menegakkan shalat,  

namun  masjid bukanlah  hanya  tempat  untuk  melaksanakan  shalat  saja. Di 

masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, selain dipergunakan untuk 

shalat, berdzikir dan beri'tikaf, masjid dipergunakan untuk kepentingan sosial.  

Misalnya,  sebagai tempat belajar  dan  mengajarkan kebajikan (menuntut   

ilmu),  merawat   orang   sakit, dan lain sebagainya (Siswanto, 2005: 23). 

Menurut ulama terkemuka Syaikh Yusuf Qardhawi masjid juga 

berfungsi sebagai tempat sosial kemasyarakatan seperti silaturrahmi untuk 
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memperkuat persaudaraan, tempat menimba ilmu, tempat pengumpulan dana 

zakat, infaq dan sedekah, tempat penyelesaian sengketa, lembaga solidaritas 

dan bantuan kemanusiaan, tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader 

pemimpin umat, tempat membina keutuhan jama’ah, dan tempat bergotong-

royong di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Ahmad Yani, 2007: 7). 

Dewasa ini peran masjid dihadapkan pada tantangan yang sangat 

besar dan komplek, akibat pengaruh negatif dari kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang mempengaruhi kepribadian dan akhlak generasi muda 

penerus bangsa. Derasnya arus informasi media massa baik cetak maupun 

elektronik  yang masuk kenegara ini tanpa adanya seleksi seperti sekarang ini 

sangat berpengaruh dalam mengubah pola pikir, sikap dan tindakan para 

remaja. 

Namun sesungguhnya yang dialami saat ini adalah krisis akhlak. 

Akhlak sangat berkaitan dengan pola pikir, sikap hidup dan perilaku manusia. 

Keburukan akhlak sangat berpotensi memicu timbulnya perilaku-perilaku 

negatif. Jika akhlak dari  seseorang individu buruk, maka sangat mungkin 

seseorang akan melahirkan berbagai perilaku yang dampaknya dapat 

merugikan dirinya sendiri dan orang lain.  Gejala kemerosotan akhlak 

tersebut, dewasa ini bukan saja menimpa kalangan orang tua saja, melainkan 

juga telah menimpa kalangan remaja.  

Istilah akhlak adalah istilah dari bahasa Arab. Kata akhlak merupakan 

kata jamak dari bentuk tunggal khuluk, yang pengertian umumnya: perilaku, 

baik itu perilaku terpuji maupun tercela. Kata akhlak, jika diurai secara 



3 

 

 

 

bahasa berasal dari rangkaian huruf-huruf kha-la-qa, jika digabung (khalaqa) 

berarti menciptakan. Ini mengingatkan pada kata Al-Khaliq yaitu Allah 

subhaanahu wa ta’ala, dan kata makhluk, yatu seluruh alam yang Allah 

ciptakan. Maka kata akhlak tidak bisa dipisahkan dengan Al-Khaliq (Allah) 

dan makhluk (hamba). Akhlak berarti sebuah perilaku yang muatannya 

“menghubungkan” antara hamba dengan sang khaliq yaitu Allah subhaanahu 

wa ta’ala (Ahmadi, 2004: 23). 

Sementara itu Imam al-Ghazali, mengatakan bahwa akhlak adalah 

hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan yang sungguh-

sungguh sehingga harus dibentuk (Abuddin, 2007: 154).  

Sejalan dengan masalah tersebut diatas, maka pembinaan akhlak bagi 

para remaja sangat urgent untuk dilakukan dan tidak dapat dipandang ringan, 

mengingat secara psikologis usia remaja adalah usia yang berada dalam  

goncangan dan mudah terpengaruh sebagai akibat dari keadaan dirinya yang 

masih belum memiliki bekal pengetahuan, mental, dan pengalaman yang 

cukup. Akibat dari keadaan yang demikian, para remaja mudah sekali 

terjerumus kedalam perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan masa 

depannya.   

Pembinaan akhlak yang mulia merupakan inti ajaran Islam. Fazlur 

Rahman mengatakan, bahwa inti ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam  

al-Qur’an adalah akhlak yang betumpu keimanan kepada Allah (hablum 

minallah) dan keadilan sosial (hablum minannas). Hal ini sejalan pula dengan 

jawaban istri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Siti Aisyah, ketika ia 
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ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan 

bahwa akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an (Kaana khuluquhu Al-Qur’an). 

Oleh karena itu jika di dalam al-Qur’an terdapat ajaran keimanan, ibadah, 

sejarah dan sebagainya, maka yang dituju adalah agar dengan ajaran tersebut 

akan terbentuk akhlak yang mulia.  

Dengan membina akhlak para remaja berarti telah memberikan 

sumbangan yang besar bagi penyiapan masa depan bangsa yang lebih baik. 

Sebaliknya jika membiarkan para  remaja terjerumus ke dalam perbuatan 

yang tersesat, berarti telah membiarkan bangsa dan negara ini terjerumus 

kejurang kehancuran. Pembinaan akhlak para remaja juga berguna bagi 

remaja yang bersangkutan, karena dengan cara demikian masa depan 

kehidupan mereka akan penuh harapan yang menjanjikan. Dengan terbinanya 

akhlak para remaja keadaan lingkungan sosial juga semakin baik, aman, tertib 

dan tentram,  yang memungkinkan masyarakat akan merasa nyaman. Dengan 

demikian berbagai gangguan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah sebagian 

para remaja sebagaimana disebutkan di atas dengan sendirinya akan hilang.  

Masjid Nurul Haq Gonilan Kartasura merupakan salah satu masjid 

yang terbesar dan terbanyak jamaahnya di antara masjid-masjid yang ada di 

sekitar desa Gonilan Kartasura. Selain itu masjid Nurul Haq juga mengadakan 

pembinaan terhadap para jamaahnya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang 

dapat memakmurkan masjid, terutama pembinaan akhlak terhadap para 

remaja disekitar, karena banyaknya penyimpangan nilai-nilai akhlak yang 

dilakukan oleh sebagian remaja di sekitar desa Gonilan Kartasura Sukoharjo, 
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seperti kurang  disiplin dalam mengerjakan sholat, berkelahi, merokok, 

mabuk-mabukan dan lain-lain.  

Maka atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui 

secara mendalam dan mengkaji lebih  jauh dan mengangkat judul skripsi 

tentang “ Peran Masjid Nurul Haq  dalam Pembinaan Akhlak Remaja di 

Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 ”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai macam penafsiran judul diatas, maka 

terlebih dahulu penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi diatas. 

1. Peran Masjid Nurul Haq        

  Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan 

(Alwi, 1997: 667). Dalam kamus besar bahasa indonesia, peran diartikan 

sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa 

(Depdiknas, 1991: 751). Sedangkan menurut WJS. Poerdarwinto (1997: 

735) dalam kamus umum bahasa indonesia, mengartikan peran sebagai 

”sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang 

terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa”  Berdasarkan 

pendapat para ahli diatas, dapat penulis simpulkan bahwa peran adalah 

segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang 

lain baik secara langsung maupun tidak lansung.  

Masjid Nurul Haq merupakan sebuah masjid yang terletak di 

dukuh Tuwak desa Gonilan kecamatan Kartasura kabupaten Sukoharjo. 
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Masjid Nurul Haq ini merupakan masjid terbesar dan terbanyak jamaahnya 

di antara masjid-masjid yang ada di desa Gonilan. Selain digunakan untuk 

ibadah sholat lima waktu, masjid ini juga mengadakan kegiatan-kegiatan 

keislaman untuk memakmurkan masjid. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud peran masjid 

Nurul Haq dalam penelitian ini adalah segala kegiatan yang dilakukan di 

masjid Nurul Haq yang memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Adapun dalam skripsi ini dikhususkan kegiatan yang memberi manfaat 

kepada remaja. 

2. Pembinaan Akhlak  

Pembinaan akhlak adalah proses perbuatan, tindakan, penanaman 

nilai-nilai perilaku budi pekerti, perangai, tingkah laku baik terhadap Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala, sesama manusia, diri sendiri dan alam sekitar yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Azmi, 2006: 56). 

Pembinaan akhlak yang di maksud dalam skripsi ini adalah 

pembinaan yang melalui kegiatan yang dilakukan di masjid Nurul Haq 

yang mengarahkan akhlak remaja yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. 

3. Remaja 

Remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mulai 

dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, bukan kanak-kanak lagi. 

Sedangkan remaja dalam pandangan hukum dan perundang-undangan 

adalah mereka yang berumur 13-17 atau 18 tahun. Namun remaja dalam 
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pengertian psikologi dan pendidikan: remaja adalah tahap umur yang 

datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan 

fisik cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja, luar dan 

dalam itu membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, prilaku, 

kesehatan serta kepribadian remaja (Zakiyah, 1995: 9). 

Sedangkan remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

anak-anak yang berumur antara 13-20 tahun yang tinggal di sekitar masjid 

Nurul Haq Gonilan Kartasura Sukoharjo. 

Berdasarkan pada penjelasan masing-masing istilah di atas, dapat 

dikemukakan bahwa maksud dari judul di atas adalah suatu telaah atau kajian 

yang mendalam untuk mengetahui bagaimana peran masjid Nurul Haq dalam 

Pembinaan akhlak remaja di desa Gonilan Kartasura Sukoharjo. 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini bertujuan agar penelitian yang akan 

dilakukan dapat tercapai pada sasaran dan tujuannya. Berdasarkan latar 

belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah “bagaimanakah peran 

masjid Nurul Haq dalam pembinaan akhlak remaja  di desa Gonilan 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya pelaksanaan penelitian 

ini adalah mengetahui peran masjid Nurul Haq dalam pembinaan akhlak 

remaja  di desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. 
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E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat dan 

kegunaannya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khasanah keilmuan 

terutama dalam bidang pendidikan Islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masjid Nurul Haq Gonilan Kartasura Sukoharjo 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

efektif dan efisien kepada Masjid Nurul Haq Gonilan Kartasura 

Sukoharjo agar lebih meningkatkan kegiatannya. 

2) Memberikan informasi kepada jamaah dan masyarakat bahwa 

Pembinaan akhlak remaja di Gonilan Kartasura Sukoharjo perlu 

dukungan dan perhatian. 

F. Kajian Pustaka 

1. Arum Kurnia (UMS, 2004) dalam skripsinya yang berjudul  

“Pembinaan Akhlak Dalam Pendidikan Luar Sekolah Bagi Mahasiswa 

UMS di Pesma Salsabila Desa Gonilan Kecamatan Kartosuro”, 

menyimpulkan bahwa sistem Pembinaan akhlak dalam pendidikan luar 

sekolah merupakan pembaharuan perkembangan dari Pendidikan yang 

memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk 

mengajarkan pengetahuan keagamaan kepada mahasantriwati Pesma 

Salsabila. 
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    Tujuan Pembinaan akhlak di Pesma Salsabila yaitu untuk 

membentuk kepribadian muslim yang baik dengan sisi diniah yang lebih 

dan mempersiapkan mental mahasantriwati dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat dengan memberikan bekal dan pedoman hidup dalam 

bentuk  pengetahuan keagamaan dan umum agar nantinya mampu 

menjalani kehidupan secara normal.    

2. Agus Budiono (UMS, 2003) dalam skripsinya yang berjudul  “Keluarga 

Sakinah Dalam Pembentukan Akhlaqul Karimah Pada Anak (Studi 

Kasus di Kagokan Kelurahan Pajang)”, menyimpulkan bahwa: Konsep 

keluarga Islam yang sakinah adalah keluarga yang berlandaskan agama 

dan saling memahami antara seorang suami dan istri, saling mengerti 

kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tujuan utama sebuah 

pernikahan adalah untuk memiliki akhlak, budi pekerti dan perangai 

yang baik. Untuk itu akhlak tidak terjadi dengan sendirinya pada anak, 

akan tetapi dilakukan dengan latihan, keteladanan dan bimbingan dari 

orang tua, karena lingkungan pertama yang dikenal anak adalah 

keluarga. Selain itu, di dalam  pertumbuhannya anak harus diberikan 

pendidikan agama yang menjadi benteng untuk menghindarkan anak 

dari pengaruh yang buruk.   

Keluarga yang di dalamnya terjalin suasana yang sakinah 

mawadah wa rahmah akan membantu dalam pembentukan akhlak anak, 

karena akhlak anak terbentuk dari keteladanan yang di berikan oleh 

orang tuanya.  
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Dalam keluarga sakinah yang bertujuan membentuk generasi 

yang memiliki akhlaqul karimah ada beberapa faktor pendukung, antara 

lain: agama, kasih sayang, saling memahami dan menjaga kerukunan 

diantara anggota keluarga.   

3. Hanif Balikwan (UMS, 2000) dalam skripsinya yang berjudul 

“Kepemimpinan Orang Tua Dalam Pembentukan Pribadi Muslim Pada 

Remaja di Kelurahan Sukoharjo”, menyimpulkan bahwa pengaruh pada 

kepemimpinan orang tua terhadap pembentukan pribadi muslim pada 

remaja. Pendidikan bagi anak berawal dari dalam keluarga terlebih lagi 

pendidikan agama, dimana salah satu faktor yang mempengaruhi adalah 

pola kepemimpinan yang digunakan mempunyai dampak positif 

maupun negatif yang berbeda-beda bagi perkembangan kepribadian 

anak.   

Berdasarkan skripsi-skripsi di atas memang telah ada penelitian 

yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, akan 

tetapi ada perbedaan yang mendasar, yaitu penelitian yang terdahulu hanya 

meneliti Pembinaan dan pembentukan akhlak yang dilakukan dalam 

lingkup keluarga saja namun belum ada yang meneliti peran masjid dalam 

Pembinaan akhlak remaja. Untuk itu penulis akan mencoba mengangkat 

penelitian tentang Peran Masjid Nurul Haq Dalam Pembinaan Akhlak 

Remaja di Desa Gonilan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.   
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang 

dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk 

mencapai tujuan penelitian (Kartono, 1996: 20).   

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian lapangan (field research), adapun pendekatan yang 

digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan menggambarkan  

secara sistimatis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi 

atau bidang-bidang tetentu (Azwar, 1998: 7).  

Robert Begdan dan Steven J yang dikutip Lexy Moeleong (1995: 3) 

mengatakan metode kualitatif yaitu “penelitian yang prosedurnya 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang diamati.  

2. Subjek  Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2006: 72). Populasi merupakan 

keseluruhan  dari unit  analisa yang ciri-cirinya akan diduga. 

Populasi penelitian ini adalah pengurus masjid Nurul Haq Gonilan 

Kartasura yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak 
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remaja, para Pengurus Masjid dan para remaja yang berjumlah 

sebanyak 50 orang. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2006: 73),  sampel yang diambil 

harus reseprentatif artinya dapat mewakili populasinya. Adapun 

metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penarikan sampel bertujuan. Maksudnya sampel disesuaikan 

dengan data yang diperlukan. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 

pengurus masjid, ustadz/ustadzah, dan remaja Masjid dengan jumlah 

sebanyak 15 orang, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat ( Suharsimi, 1989 : 107 ), 

dengan kisi-kisi apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semuanya dan apabila subyeknya lebih besar dapat diambil 

antara 10% - 15% atau lebih. 

3. Metode Pengumpulan Data   

Dalam rangka untuk memperoleh data, maka penulis 

menggunakan  metode pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Observasi (Pengamatan)    

Metode observasi atau pengamatan digunakan dalam 

rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil 

perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari 

adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi 
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yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan 

gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat (Mardalis, 

1995: 63).  

Teknik observasi yang penulis gunakan adalah metode 

observasi langsung, artinya penulis terjun langsung dengan  

mengadakan pengamatan dan pencatatan di Masjid Nurul Haq untuk 

mendapatkan data, data yang dikumpulkan dengan metode ini adalah 

kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak remaja, letak dan keadaan 

geografis, sarana-prasarana serta Pembinaan akhlak remaja di 

Gonilan Kartasura. 

b. Wawancara (Interview)  

Metode wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan 

data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka 

dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. 

Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh 

melalui observasi (Mardalis, 1995: 64).   

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara 

bebas terpimpin, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan menurut keinginan penulis, tetapi masih berpedoman 

pada ketentuan-ketentuan atau garis-garis yang menjadi pengontrol 

relevan tidaknya isi wawancara.  
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Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data tentang 

pelaksanaan Pembinaan akhlak remaja, bagaimana peran masjid 

nurul haq dalam Pembinaan akhlak remaja. 

 c. Angket 

Metode angket adalah metode pengumpulan data dengan 

cara mengajukan daftar pertanyaan dikirim langsung kepada orang 

yang dimintai pendapat keyakinan atau dimintai menceritakan 

tentang dirinya sendiri (Hadi, 1913: 136)  

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan peran masjid nurul haq dan Pembinaan akhlak 

remaja dan lain-lain yang berhubungan dengan pelaksanaan skripsi 

ini. 

d. Dokumentasi   

 Dokumentasi merupakan pengumpulan data-data yang 

diambil dari objek penelitian (Sugiyono, 2006: 127). Melalui 

metode dokumentasi, akan diperoleh data-data penelitian dari 

catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang ada yang terkait 

dengan masalah-masalah penelitian. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang 

tidak bisa diungkap oleh metode yang lainnya. Dalam 

pelaksanaannya penulis melihat arsip-arsip dan catatan-catatan yang 

diperlukan, diantaranya tentang: inventaris masjid, struktur 
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organisasi, daftar anggota remaja masjid Nurul Haq Gonilan 

Kartasura Sukoharjo. 

4. Analisis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Untuk menganalisis data yang berkumpul yang bersifat 

kualitatif yaitu dengan menggunakan metode analisis data non 

statistik, yaitu dengan cara berfikir: 

a. Induktif 

Metode induktif adalah metode pembahasan masalah yang 

bertolak dari pengumpulan fakta suatu masalah, kemudian fakta 

yang senada diambil konklusinya untuk dijadikan standar. 

Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, seperti 

peristiwa konkrit itu ditarik generalisasinya yang mempunyai 

sifat umum (Hadi, 1989: 75). 

b. Deduktif 

Yaitu metode pengambilan data yang didasarkan atas 

pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum untuk 

menganalisa keadaan yang sifatnya khusus. 

Kemudian data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan tiga langkah yaitu: 

1) Reduksi data sebagai proses penelitian data “kasar” dengan 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, 

mengorganisasikan dan pemusatan pada penyederhanaan 
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dengan cara sedemikian rupa sehingga nantinya kesimpulan 

finalnya dapat diverifikasi. 

2) Penyajian data dengan menyederhanakan informasi yang 

komplek ke dalam kesatuan bentuk yang sistematis, 

sederhana dan selektif. Sehingga mudah dipahami, baik 

berupa teks naratif, bagan, matrik dan sebagainya. 

3) Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap final 

dari rangkaian proses data kualitatif. Data yang disajikan 

pada akhir disimpulkan dalam suatu kata-kata, dalam rangka 

menjawab semua permasalahan dalam penelitian ini. Di 

samping menyimpulkan, proses verifikasi juga sangat 

penting dalam rangka memperoleh hasil yang suatu 

penelitian yang valid (Miles dan Huberman, 1992: 16-20). 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami 

skripsi ini, penulis menyajikan skripsi dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, Berisi tentang; latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. 

BAB II  : Masjid dan Pembinaan Akhlak Remaja, pada bab ini 

terdiri dari tiga sub pokok bahasan yaitu: a) Masjid, berisi tentang; 

pengertian masjid, sejarah masjid, fungsi masjid, b) Pembinaan Akhlak, 

berisi tentang; pengertian pembinaan akhlak, sumber pembinaan akhlak, 
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tujuan pembinaan akhlak, ruang lingkup akhlak, c) Remaja, berisi tentang; 

Pengertian remaja, Pertumbuhan mental remaja, Problem remaja. 

BAB III : Gambaran Umum dan Kegiatan-kegiatan Pembinaan 

Akhlak Remaja di Masjid Nurul Haq Gonilan Kartasura Sukoharjo, pada 

bab ini berisi tentang; Gambaran umum masjid Nurul Haq Gonilan 

Kartasura Sukoharjo, letak geografis, sejarah berdiri masjid Nurul Haq, 

dasar dan tujuan, struktur organisasi, Kegiatan-kegiatan pembinaan akhlak 

remaja di masjid Nurul Haq,  

BAB IV : Analisis Data, bab ini berisi tentang pengolahan data-

data yang telah  terkumpul  dari  hasil  penelitian  untuk  disederhanakan  

sehingga  bisa ditarik suatu kesimpulan. 

BAB V : Penutup, berisi tentang: kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 

 


