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ABSTRAK 

Nama   : Aviva Ruy 

Nim   : 16.2.3.117 

Program Studi  : Pendidikan Agama Islam  

Judul : Peran Organisasi Pemuda Peduli Masjid (PPM) Sebagai 

Wadah Dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan 

Islam di Kota Manado 

 

Skripsi ini tentang peran organisasi PPM sebagai wadah dalam 

meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di kota Manado. Peran organisasi PPM 

yang dimaksudkan adalah peran organisasi dalam meningkatkan nilai-nilai 

pendidikan Islam sesuai dengan ajaran agama Islam dan diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, yang pada dasarnya mempunyai tujuan pendidikan Islam 

yakni Akidah, Syariah dan Akhlak. Kegiatan keorganisasian yang terencana dan 

terkendali berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan serta menyebarluaskan 

nilai-nilai pendidikan Islam di kota Manado. Fokus masalah diteliti adalah 1) 

Bagaimana Upaya Organisasi PPM dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan 

Islam di Kota Manado 2) Bagaimana implementasi dari peningkatan nilai-nilai 

pendidikan Islam di Kota Manado. 

Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan 

upaya dan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado sehingga 

dapat dilihat upaya organisasi PPM dalam meningkatkan nilai-nilai Pendidikan 

Islam yang mencakup nilai Akidah, Syariah dan Akhlak. Metode penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian didapatkan bahwa realitas peran organisasi PPM sebagai 

wadah dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado berperan 

dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan nilai-nilai Pendidikan Islam 

pada masyarakat di kota Manado. Hal tersebut dapat dilihat dari program kegiatan 

yang dilaksanakan serta manfaatnya. Program yang dilaksanakan adalah 

mendirikan taman pengajian anak (TPA) PPM sendiri menamakan rumah qur‟an, 

donasi ke masjid, santunan ke anak yatim, pengadaan mukena charity sebagai 

fasilitas perlengkapan sholat di musholla, serta aktif pada kegiatan sosial dan            

di bulan Ramadhan. 

 

Kata kunci: Organisasi, PPM, Peningkatan nilai-nilai Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat                    

di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam salah satu isi ideologi bangsa Indonesia 

yaitu Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini 

menekankan pada fundamen etis-religius dari negara Indonesia yang bersumber 

dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan kenyakinan yang ada. Sila 

ini sekaligus berperan sebagai pengakuan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa 

bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kepercayaan adanya Tuhan adalah 

dasar yang utama sekali dalam faham keagamaan, dan negara kita telah 

memilikinya dengan adanya sila pertama.
 1

 Lahirnya organisasi dan komunitas 

berbasis syariat Islam menjadi solusi yang memberikan angin segar dalam 

penataan moral serta tingkah laku masyarakat. Organisasi dan komunitas berbasis 

syariat Islam dapat berperan bersama pemerintah dan publik figur yangberfungsi 

mengatur dan mengontrol pola serta meningkatkan nilai-nilai Pendidikan Islam.
 2

 

Organisasi berlandaskan syariat Islam mampu berperan dalam 

meningkatkan interaksi sosial keagamaan. Kegiatan dan ide baru organisasi 

mampu menggugah masyarakat untuk berkegiatan keagamaan lebih baik lagi. 

Adapun organisasi yang paling dasar yang patut di berikan perhatian dalam 

penataan moral masyarakat ialah organisasi Pemuda Peduli Masjid (PPM). Hal ini 

                                                                 

1
Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR,Empat pilar kehidupan kebangsaan dan 

bernegara (Jakarta: Sekertariat Jendral MPR RI, 2012), h. 146. 

2
 Nasution Harun, Falsafah Agama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), h. 23. 
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disebabkan  Masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin. Berawal dari 

Masjid seharusnya kaum muslimin merancang masa depannya, baik dari segi din 

(agama), ekonomi, politik, sosial dan seluruh sendi kehidupan. Sebagaimana para 

pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal, dalam memakmurkan dan 

meraimaikan masjid.  

Seperti yang di sampaikan Allah swt., dalam Q.S At-Taubah/9 :18 

 ِ ِجذَ ٱّللَّ َه  إًََِّوب يَۡعُوُر َهَسَٰ ةَ َولَۡن يَۡخَش إَِّلَّ ٱّللَّ َكىَٰ ةَ َوَءاتًَ ٱلسَّ لَىَٰ ِ َوٱۡليَۡىِم ٱۡۡلِٓخِر َوأَقَبَم ٱلصَّ  َهۡي َءاَهَي بِٱّللَّ

ئَِك أَى يَُكىًُىاْ ِهَي ٱۡلُوۡهتَِذيَي . 
ٓ ٓ أُْولََٰ ًَٰ  فَعََس

 

Terjemahnya: 

"Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah ialah 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”.
3
 

Quraish Shihab mengungkapkan, maksud dari memakmurkan dalam ayat 

ini mencakup banyak aktivitas. Di antaranya, yakni membangun, beribadah 

dengan tekun didalamnya, memelihara, menjaga kesuciannya, hingga 

memfusingkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan Allah swt. 

Selain Organisasi, Masyarakat juga di tuntut untuk berpendidikan dalam 

hal ini, Pendidikan pada hakekatnya merupakan proses pendewasaan manusia 

menjadi manusia seutuhnya yang meliputi keseluruhan dimensi kehidupan 

manusia: fisik, psikis, mental, spiritual dan religius, yang pada dasarnya 

                                                                 

3
 Kementrian Agama RI Al-Qur‟an dan Terjemahan (Bandung: PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 395. 
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pendidikan adalah hak semua orang atau kalangan, tidak memandang status 

seseorang. Pendidikan sangat adil kepada siapapun, pendidikan tidak memberikan 

diskriminasi bahkan sebaliknya sangat egaliter kepada siapapun. Hal itulah yang 

sangat diapresiasi oleh Islam, maka pendidikan Islam sejatinya menyadarkan 

seseorang untuk senantiasa memperhatikan apa yang dinamakan long life 

education (Pendidikan Sepanjang Hayat).
4
 

Dalam hal ini pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan 

hidup seseorang. Dengan kata lain ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan 

merupakan salah satu kegiatan wajib bagi manusia yang berlangsung seumur 

hidup. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional mendefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk dapat mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta 

didik dalam hal ini generasi muda secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Nilai-nilai pendidikan dalam suatu karya Islam menghendaki 

Ilmu bermanfaat secara luas yang diibaratkan seperti pohon yang berbuah lebat 

dan memberikan manfaat bagi kehidupan.
5
 Dalam kaitan ini, untuk menumbuhkan 

                                                                 
 
4
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keharmonisan Al-Qur‟an. Jilid I 

(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 92. 

5
 Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam Pengembangan Pendidikan Integritas di Sekolah, 

Keluarga dan Mayarakat (Yogyakarta: PT Printing Cemerlang, 2009), h. 15. 
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kesadaran ini diperlukan proses pembelajaran yang tidak hanya mengacu kepada 

sistem pengetahuan yang berkutat pada ajaran keagamaan itu sendiri. 

Nilai-nilai pendidikan dalam suatu karya Islam menghendaki Ilmu 

bermanfaat secara luas yang diibaratkan seperti pohon yang berbuah lebat dan 

memberikan manfaat bagi kehidupan.
6
 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa generasi muda atau pemuda  saat ini 

memerlukan peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam yang didalamnya terdapat 

tiga nilai yakni nilai Akidah, Syariah dan Akhlak. 

Adapun landasan hukum yang menjelaskan tentang Pemuda, Allah 

berfirman dalam QS.Al- Kahfi/18: 13. 

ُهۡن ُهٗذي  .ًَّۡحُي ًَقُصُّ َعلَۡيَك ًَبَأَُهن بِٱۡلَحّقِِّۚ إًَُِّهۡن                      فِۡتيَتٌ َءاَهٌُىاْ بَِربِِّهۡن َوِزۡدًََٰ

           

Terjemahnya: 

“Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan 

sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang 

beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan petunjuk 

kepada mereka”.
7
 

Tafsir: 

“Kami akan menceritakan kepadamu (wahai rasul), berita tentang 

mereka dengan benar. Sesungguhnya para penghuni gua itu adalah 

para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan menyambut 

                                                                 

6
 Tobroni, Pendidikan Islam : Dari Dimensi Paradigma Teologis, Filosofis dan 

Spiritualitas Hingga Dimensi Praksis Nomatfi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 118-119. 

7
 Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya  (Jakarta:Forum Percetakan 

Negara Republik Indonesia, 2019), h. 517. 
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seruanNya dan Kami menambahkan mereka petunjuk dan 

keteguhan di atas kebenaran.
8
 

Ayat Al-Qur‟an ini memberikan isyarat akan karakter pemuda dalam             

Al-Qur‟an, yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Pemuda bukan 

mereka yang imannya cepat goyah karena iming-iming duniawi. Hal ini tentunya 

menjadi dasar dalam memberikan pondasi terhadap Pemuda dan lebih khusus 

masyarakat di kota Manado dalam melakukan perubahan yang tidak  mudah untuk 

dilaksanakan.   

Berdasarkan realita yang tertulis di atas, organisasi PPM diharapkan 

mampu membantu peran pemerintah dalam meningkatkan nilai-nilai Islam. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai 

organisasi PPM, serta menjadikanya sebagai skripsi dengan judul “Peran 

Organisasi Pemuda Peduli Masjid (PPM) sebagai wadah dalam meningkatkan 

nilai-nilai Pendidikan Islam di kota Manado. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

pokok permasalahan untuk di teliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 

adalah : 

a. Bagaimana Upaya organisasi PPM dalam meningkatkan Nilai-nilai 

Pendidikan Islam di kota Manado? 

                                                                 
8
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Tafsirnya, (Jakarta: Menteri 

Agama Republik Indonesia, 2019). 
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b. Bagaimana Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam pada organisasi 

PPM di kota Manado? 

2. Batasan Masalah 

 Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada upaya dan peran 

organisasi PPM dalam meningkatkan nilai-nilai Pendidikan Islam di  Kota 

Manado. 

C. Definisi Operasional  

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu, “Peran Organisasi Pemuda Peduli 

Masjid dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan Islam di Kota Manado”, 

Penulis mendefinisikan secara operasional beberapa istilah dalam judul tersebut 

untuk menghindari persepsi, sebagai ikhtiar untuk menghilangkan pemahaman 

yang salah. Maka penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang ada di dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Organisasi  

 Istilah Organisasi adalah sebuah kelompok sosial dari berbagai atau 

beberapa organisme (orang dan sebagainya) yang hidup saling berinteraksi di 

dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban.
9
 

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa organisasi adalah sebuah wadah 

yang didalamnya terdapat berbagai kelompok sosial yang berbaur menjadi 

satu dengan yang lain, saling bertukar fikiran serta gagasan yang ada, serta 

kepercayaan yang mulai dibangun antara anggota.  

                                                                 

9
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2018), h. 1595. 
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2. Pemuda Peduli Masjid (PPM) 

Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode 

penting pertumbuhan dan perkembangan. Kepemudaan adalah berbagai hal 

yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, 

aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Arti kata Peduli adalah sikap dasar 

untuk menolong sekitar. Peduli adalah sikap simpati dan empati kita terhadap 

permasalahan yang terjadi. Dalam masa pandemi ini, kepedulian kita sebagai 

manusia tengah diuji. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam, tempat 

sujud, tempat bersujudnya makhluk kepada Allah Swt., pencipta alam 

semesta.  

Masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin. Berawal dari 

masjid kaum muslimin dapat merancang masa depannya, baik dari segi din 

(agama), ekonomi, politik, sosial dan seluruh sendi kehidupan. Sebagaimana 

para pendahulunya memfungsikan masjid secara maksimal, dalam 

memakmurkan Masjid.  

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Pemuda Peduli Masjid adalah 

organisasi yang didominasi oleh para pemuda yang memiliki kepedulian 

terhadap Masjid. 

3. Wadah 
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Wadah adalah tempat berhimpun.
10

 Perhimpunan Pada dasarnya, 

organisasi digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang 

berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, 

terorganisir, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya 

(seperti uang, material, mesin, metode, lingkungan, dan lain-lain.), sarana-

parasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan 

efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam berorganisasi, banyak hal 

yang dapat kita peroleh misalnya; dapat mengemukakan pendapat pribadi di 

depan orang, tempat mengembangkan suatu inspirasi diri, dapat memimpin 

sebuah kelompok kerja, bisa menjadi pribadi yang memiliki rasa sosialisme, 

melatih diri akan arti tanggungjawab, dengan inilah organisasi disebut sebagai 

wadah, wadah sebagai sekelompok manusia untuk bekerja sama. 

4. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

 “Pendidikan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata “didik” 

dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “kan”, yang mengandung arti 

“perbuatan” (hal, cara dan sebagainya)”.
11

 

Istilah pendidikan pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu 

“paedagogie” yang asal katanya adalah paedagogia yang berarti “pergulatan 

dengan anak”. Paduan katanya paedagogos yang berarti paedos (anak) dan 

agoge (saya membimbing). Jadi, paedagogos menyatakan seorang yang 

tugasnya membimbing anak dalam pertumbuhan agar dapat berdiri sendiri. 

                                                                 

10
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 316. 

11
 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2002),  h. 1. 
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Sedangkan dalam bahasa Inggris kata pendidikan (education) berasal dari 

educate yang artinya mendidik yakni, memberi peningkatan (to elict to 

giverceto) dan mengembangkan (to evolve to decelop).
12

 

“Istilah pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai yang 

terdapat dalam masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, makna pendidikan 

Islam dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan ajaran-ajaran Islam”.
13

 

Setiap manusia mempunyai potensi untuk mengembangkan pikiran, 

perasaan, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Tetapi, tidak setiap manusia 

atau individu mempunyai wawasan keagamaan dari segi-segi yang dimaksud 

tadi, ada individu yang memiliki wawasan keagamaan dalam bidang seni, dan 

lain sebagainya, mungkin ada pula individu yang memiliki wawasan 

keagamaan dalam seluruh segi. 

Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk menggenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran 

agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Alquran dan Hadis, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
10

 

                                                                 

12
 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 3. 

13
 H.M. Djumransjah dan Abdul Malik Karim Amrullah, Pendidikan Islam: Menggali 

“Tradisi” Mengukuhkan Eksistensi (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 1. 
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Berdasarkan uraian di atas nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

internalisasi nilai-nilai Islam berlandaskan Al-qur‟an dan sunnah melalui 

kegiatan bimbingan dan pengajaran agar dapat meningkanya pengetahuan 

ajaran islam secara menyeluruh sehingga nilai-nilai pendidikan Islam tersebut 

dapat di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pemaparan definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa 

peran oganisasi PPM dalam meningkatkan nilai-nilai Pendidikan Islam di kota 

Manado adalah upaya organisasi PPM yang merupakan wadah pemuda yang 

memiliki kepedulian dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam 

berlandaskan Al-qur‟an dan sunnah yang mencakup tiga konsep dasar Islam, yaitu 

iman, islam, dan ihsan. Dari tiga konsep dasar ini para ulama mengembangkannya 

menjadi tiga konsep kajian. Konsep iman melahirkan konsep kajian aqidah; 

konsep islam melahirkan konsep kajian syariah; dan konsep ihsan melahirkan 

konsep kajian akhlak.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian dari penulisan : 

a. Untuk mengetahui upaya organisasi PPM Nilai-nilai Pendidikan Islam 

di kota Manado. 

b. Untuk mengetahui implementasi organisasi PPM dalam meningkatkan 

nilai-nilai pendidikan Islam di kota Manado. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 
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 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

mengenai Peran Organisasi PPM sebagai Wadah dalam Meningkatkan 

Nilai-nilai Pendidikan Islam di kota Manado. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi peneliti 

yang melakukan penelitian sejenis. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran 

mengenai Peran Organisasi PPM sebagai Wadah dalam Meningkatkan 

Nilai-nilai Pendidikan Islam di kota Manado. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi penelti 

yang melakukan penelitian sejenis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Organisasi  

1. Organisasi PPM 

Istilah Organisasi adalah sebuah kelompok sosial dari berbagai atau 

beberapa organisme (orang dan sebagainya) yang hidup saling berinteraksi di 

dalam daerah tertentu; masyarakat; paguyuban.
1
 

Organisasi berasal dari bahasa Yunani: organon - alat adalah suatu 

kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama, jadi Organisasi adalah 

sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta 

sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu 

memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.
2
 Organisasi memang harus 

jelas tujuan serta berbagai hal yang akan dilakukan di dalamnya tertuang dalam 

visi dan misi organisasi. Tentunya hal ini harus sudah ditentukan sejak awal 

karena berkaitan dengan pembagian tugas serta bentuk kerja sama yang akan 

dilakukan masing-masing anggota yang ada di dalamnya. Sehingga tujuan ini 

menjadi poin yang sangat penting dimiliki sebuah organisasi dalam 

mengoptimalkan kinerja yang ada di dalamnya. 

Dalam sebuah organisasi, manusia adalah pendukung utama. Oleh karena 

itu perilaku setiap individu dalam sebuah organisasi akan memengaruhi kinerja 

                                                                 

1
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pusat Bahasa, 2018), h. 1595. 

2
 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2019), h. 478. 
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organisasi. Individu memiliki perbedaan satu sama lain dalam menilai berbagai 

hal, dan pandangan terhadap sebuah prinsip. Individu juga memiliki pengalaman 

pribadi yang turut membentuk karakter dan cara kerjanya. Setiap perilaku yang 

diperankan individu dalam organisasi tidak bisa dihindari, pasti memengaruhi 

organisasi. Dikarenakan perbedaan setiap individu dalam sebuah organisasi, maka 

sebuah kajian khusus mengenai perilaku organisasi menjadi sebuah kajian 

penting. Jika individu di organisasi tidak dikelola dengan baik, maka organisasi 

akan sulit mencapai tujuannya, dikarenakan setiap individu lebih menonjolkan 

perilaku individunya. Sehingga mengancam keberlangsungan organisasi yang 

membutuhkan sinergitas.
3
 

Berdasarkan konteks di atas, maka sebuah organisasi tidak cukup hanya 

dikelola secara mekanis, para pengelola di organisasi perlu menyadari bahwa 

perlu memanusiakan manusia, perlu memahami individu sebagai individu, dan 

bagaimana individu tersebut ketika sudah berada dalam sebuah kelompok. Dalam 

hal ini dapat dikatakan bahwa organisasi adalah sebuah wadah yang didalamnya 

terdapat berbagai kelompok sosial yang berbaur menjadi satu dengan yang lain, 

saling bertukar fikiran serta gagasan yang ada, serta kepercayaan yang mulai 

dibangun antara anggota. 

Hal tersebut sejalan dengan terbentuknya organisasi PPM. Pemuda Peduli 

Masjid atau disingkat dengan PPM., adalah organisasi dakwah, dimana kata 

Pemuda yang dalam hal ini merupakan tulang punggung yang membentuk 

komponen pergerakan. Karena mereka memiliki kekuatan yang produktif dan 

                                                                 

3
 Jalaluddin, Ali Ahmad  Zen, Kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan (Surabaya: Putra Al-

Ma‟rif, 1994), h. 124. 
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kontribusi (peran) yang terus-menerus. Dan pada umumnya, tidaklah suatu umat 

akan runtuh, karena masih ada pundak para pemuda yang punya kepedulian dan 

semangat yang membara. Pemuda muslim memiliki peran dan posisi strategis 

untuk membangkitkan peradaban Islam. 

Berkaitan dengan hal di atas dalam Al-Qur‟an banyak terdapat kisah, pesan, 

sejarah mengenai perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku 

keorganisasian (suku dan negara). Namun jika diambil beberapa poin penting 

konsep Islam dalam masalah keorganisasian adalah bahwa keragaman dan 

pluralisme adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri. Manusia 

diciptakan berpasang-pasangan, bersuku bangsa. Namun dibalik keberagaman 

individu atau kelompok tersebut, manusia dituntut untuk saling mengenal, saling 

belajar, agar dapat saling bekerjasama, tolong dan menolong. Persatuan umat 

manusia juga dapat dilihat jelas dalam Pesan Haji Wada‟ (perpisahan) Nabi. 

Bahwa tidak boleh ada satu individu merasa paling mulia atas individu yang lain. 

Manusia harus dimuliakan nilai-nilai kemanusiaannya karena manusia berasal dari 

satu asal. Implikasi bagi kehidupan keorganisasian bahwa di dalam organisasi 

yang terdiri dari keberagaman individu organisasi adalah sebuah modal untuk 

saling belajar dan mengisi kekurangan satu pihak untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

Menurut Quraish Shihab, bahwa konteks bangunan teori perilaku 

organisasi tidak bisa terlepas dari kontribusi  ilmu-ilmu: Politik, Sosiologi, 

Antropologi, dan Psikologi maka pada dasarnya di dalam Al-Qur‟an 

banyak pesan dan konteks yang dibahas dalam ilmu-ilmu tersebut yang 
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mencerminkan nilai-nilai utama yang dibutuhkan organisasi, seperti: 

Persatuan, Perbedaan, dan Kerjasama.
4
  

Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka 

peluang untuk saling memberi manfaat. Pentingnya untuk saling mengenal. 

Perkenalan ini dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak 

lain guna meningkatkan ketaqwaan kepada Allah. Tanpa saling mengenal tidak 

akan ada kedamaian, tidak dapat saling melengkapi, bahkan tidak dapat 

bekerjasama dalam melakukan pekerjaan. Semua perilaku individu pada dasarnya 

dibentuk oleh kepribadian dan pengalamannya. Hal tersebut merupakan unsur 

pokok organisasi. 

2. Dasar dan Tujuan Organisasi PPM 

Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja 

sama secara rasional serta sistemastis yang terpimpin atau terkendali untuk 

mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.
5
 

Organisasi memang harus jelas tujuan serta berbagai hal yang akan 

dilakukan di dalamnya, yang tertuang dalam visi dan misi organisasi. Tentunya 

hal ini harus sudah ditentukan sejak awal karena berkaitan dengan pembagian 

tugas serta bentuk kerja sama yang akan dilakukan masing-masing anggota yang 

ada di dalamnya. Sehingga tujuan ini menjadi poin yang dimiliki sebuah 

organisasi dalam mengoptimalkan kinerja yang ada di dalamnya.  

                                                                 

4
 Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keharmonisan Al-Qur‟an. Jilid I 

(Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 41-45. 

5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2018), h.478. 
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Berkaitan dengan hal di atas, PPM mempunyai visi dan misi yaitu adalah: 

a) Visi: bersama membangun rumah di Surga b) Misi: Pertama, Mengorganisir 

serta mengelola berbagai persoalan kemasjidan secara terencana, terintegrasi dan 

berkesinambungan sehingga menjadi konsep ideal dalam mengatasi berbagai 

problem kemasjidan dalam skala lokal. Kedua, Mengorganisir serta mengelola 

segala potensi kebaikan umat Islam sebagai harapan bersama untuk mengatasi 

berbagai problem kemasjidan dalam skala lokal. 

Organisasi PPM sudah banyak program dan kegiatan sosial yang 

dilakukan yaitu: Mendirikan Taman Pengajian Anak (TPA) yang saat ini sudah 

ada di daerah Perum Banua Buha Asri 1 Blok N No. 34 atau sekretariat PPM, 

Kemudian di Bailang Kecamatan Bunaken dan Bitung. 

B. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam diantaranya nilai-nilai keimanan, 

kepercayaan (agama), intelektual, kebebasan berfikir, sosial, pergaulan, susilah, 

seni, kemajuan, keadilan, kemerdekaan, tanggung jawab dan kejujuran.  

Pendidikan Islam menurut bahasa ada tiga kata yang digunakan dalam 

pengertian pendidikan islam yaitu “at-tarbiyah, al-ta‟lim, al-ta‟dib”. Ketiga kata 

tersebut memiliki makna yang saling berkaitan cocok untuk pemaknaan 

pendidikan dalam Islam. Ketiga kata tersebut mengandung makna yang amat 

dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam 

hubungan dengan Tuhan saling berhubunganantara satu dengan yang lain. 

Menurut istilah pendidikan Islam dirumuskan oleh pakar pendidikan Islam , 
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sesuai dengan persfektif masing-masing, diantara rumusan tersebut adalah sebagai 

berikut : Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus 

membedakan manusia dengan makhluk. Sebagaimana Hadis tentang pendidikan: 

 .طَلَُب الِْعلِْم فَِريَضةٌ عَلَى كُّلِ ُمْسلِم  

"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim." (HR. Ibnu Majah) 

Hasan Langgulung mengatakan, bahwa pendidikan Islam adalah proses 

penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan, dan 

nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia 

dan memetik hasilnya di akhirat. 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari nilai yang telah diajarkan. 

Tentunya pembangunan nilai terbaik adalah melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan tempat berlangsungnya transfer nilai, pembiasaan nilai, dan 

penyesuaian nilai. Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa pokok ajaran yang 

dapat menjamin bagi terwujudnya kehidupan manusia lahir batin, dunia akhirat. 

Oleh karena itu nilai-nilai keagamaan dalam Islam didasarkan pada pokok-pokok 

ajaran tersebut, yakni akidah, syariah dan akhlak.
 

Ruang lingkup penanaman nilai-nilai pendidikan Islam merujuk pada inti 

ajaran pokok Islam yakni masalah keimanan (akidah), masalah keIslaman 

(syari‟ah), dan masalah ikhsan (akhlak).
6
 

 

                                                                 

6
 Zuhairini, dkk., Metodik Khusus Pendidikan Agama (Malang: Biro Ilmiah IAIN Sunan 

Ampel,1983), h. 60. 
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a. Nilai Akidah 

Akidah dalam bahasa Arab berasal dari kata “aqada, ya‟qidu 

aqiidatan” artinya ikatan atau sangkutan. Disebut demikian, karena ia 

mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan seluruh ajaran Islam.
7
 

Akidah bersifat I‟tikad batin, mengajarkan keesaan Allah sebagai Tuhan 

yang mencipta, mengatur dan meniadakan alam ini.  

Syekh Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah swt., 

memperingatkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran, Allah swt., 

menerangkan hal pertama yang wajib diberitahukan dan dilarang untuk 

disembunyikan, tidak lain menggenai perkara tauhid. Dan hal tersebut 

dapat dilakukan dengan menginggat semua bukti-bukti keTuhanan, 

meyakininya, dan merenungi keajaiban seluruh makhluk ciptaanNya, 

tujuannya adalah agar kita semua dapat mengetahui bahwa pencipta 

semua ini tidak mungkin diserupai oleh siapapun dan apapun yang ada di 

alam semesta.
8
 

Akidah atau keyakinan yang mendalam terhadap agama Islam, 

akan menjadikan jiwa manusia tenang serta keteduhan dalam 

menjalankan segala aktivis, sebab Islam tanpa keyakinan yang kuat bisa 

membuat manusia salah arah atau jalan dalam kehidupan. 

                                                                 
7
 Amiruddin, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam  

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 51. 

8
 Syaikh Imam Al-Qurtubi, Kitab Tafsir Al-Qurtubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),     h. 

443. 
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Akidah sebagai sebuah keyakinan akan membentuk tingkah 

laku, bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Menurut Abu 

A‟la Al-Maududi, pengaruh akidah dalam kehidupan sebagai berikut: 

1) Menjauhkan manusia dari pandangan yang sempit dan picik. 

2) Menghasilkan sifat murung dan putus asa dalam menghadapi setiap 

persoalan dan situasi. 

3) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan tahu harga diri. 

4) Menanamkan sifat kesatria, semangat dan berani, tidak gentar 

menghadapi resiko. 

5) Membentuk manusia menjadi jujur dan adil. 

6) Membentuk pendirian yang teguh, sabar, taat dan displin dalam 

menjalankan Ilahi. 

7) Menciptakan sikap hidup dan ridha.
9
 

Nilai Akidah seperti yang ditautkan dalam akidah pokok atau 

yang disebut rukun iman. Iman merupakan sumber energi jiwa yang 

senantiasa memberikan kekuatan untuk bergerak menyamai  kebaikan, 

kebenaran dan keindahan  dalam zaman kehidupan atau bergerak 

mencegah  kejahatan,  kebatilan  dan  kerusakan  di  permukaan  bumi.
10

  

Keyakinan  atau  keimanan  adanya  Allah  swt., semestinya  

tidak  hanya berhenti pada  ritual ibadah, namun hendaknya hadir dalam 

setiap aktivitas  atau  pekerjaan  manusia.  Nilai  akidah  atau  keimanan  

                                                                 
9
 Fazlur Rachman, Islam, (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1992), h. 157 

10
 Muhammad Nu‟aim Yasin, Imam: Rukun dan Hakikat dan yang Membatalkannya 

(Bandung: Asy Syamil Perss, 2001), h. 5. 
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dapat ditunjukkan dengan menyakini bahwa Allah selalu melihat segala 

aktivitas yang dilakukan manusia sehingga takut berbuat sesuatu yang 

dilarang Allah swt. 

b. Nilai Syariah 

Kata syariah menurut pengertian hukum Islam adalah hukum-

hukum atau aturan yang diciptakan Allah untuk semua hamba-hambaNya 

agar diamalkan demi mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariah 

juga biasa diartikan sebagai satu sistem ilahi yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan Tuhan. 

Hidup  yang  selalu  berpegang  teguh  pada  syariah  akan  

membawa
 
kehidupanya untuk selalu berperilaku yang sejalan dengan 

ketentuan Allah
 
dan RasulNya. Sejalan dengan hal tersebut, kualitas 

iman seseorang dapat
 
dibuktikan dengan pelaksanaan ibadah secara 

sempurna dan
 

terelialisasinya nilai-nilai yang terkandung di dalam 

syariah dalam
 
menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Syariah atau ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah 

swt.. Ibadah merupakan  tugas  hidup  manusia  di  dunia,  karena  itu  

manusia  yang beribadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba 

Allah. Tujuan ibadah adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dengan 

mengenal dan mendekatkan diri serta beribadah kepadaNya. Ibadah 

terdiri dari ibadah mahdhah (khusus) dan ibadah ghairu mahdhah 

(umum). Bentuk-bentuk ibadah mahdhah antara lain syahadat, sholat, 
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puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah ghairuh mahdhah mencakup 

segala aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan alam 

sekitar.
11

 

Ibadah ghairu mahdhah dalam lingkup ini mencakup segala 

kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-sehari seperti berkeluarga, 

bermasyarakat, berorganisasi, bekerja dan lain sebagainya. Syariat Islam 

tidak menentukan bentuk dan macam ibadah ini, karena itu apa saja 

kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan tersebut 

bukan yang dilarang agama, serta diniatkan karena Allah swt. 

c. Nilai Akhlak 

Secara etimologis akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq yang 

berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut 

memiliki akar kata khalaqa yang berarti menciptakan, serta seakar 

dengan kata khaliq yang berarti pencipta dan khalaq yang berarti 

penciptaan. Secara istilah akhlak ialah kehendak jiwa manusia yang 

menimbulkan perbuatan dengan mudah karenakebiasaan, tanpa 

memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.
12

 

Dalam pandangan Islam akhlak adalah cerminan dari apa yang 

ada dalam jiwa seseorang. Karena itu akhlak yang baik merupakan 

dorongan dari  keimanan seseorang, sebab perilaku keimanan harus 
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ditampilkan dalam  perilaku  nyata  sehari-hari.  Perbuatan  akhlak  

seperti  menolong orang lain, berperilaku sopan santun, ramah terhadap 

setiap orang, dan sebagainya.  

Pembahasaan akhlak meliputi akhlak kepada Allah swt., kepada 

diri sendiri, kepada masyarakat, dan berakhlak kepada alam 

(lingkungannya). 

Menurut etimologi akhlak berasal dari Bahasa Arab khuluqun 

yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat 

tersebut mengandung segi-segi persesuain denga perkataan khalqun yang 

berarti kejadian serta erat hubungannya dengan khaliq yang berarti 

pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan. Pola bentuk definisi 

akhlak tersebut muncul sebagai mediator yang  menjembatani komunikas 

antara khaliq  dengan makhluk secara timbal balik,  yang kemudian 

disebut sebagai hablum minallah. Daru produk hablum minallah yang 

verbal, biasanya lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang 

disebut dengan hablum minannas. 

Adapun akhlak secara terminologi yang mengutip pendapat dari 

ulama Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdzib Al-Ahlak yang 

mendefinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui 

pemikiran dan pertimbangan.13 

                                                                 
13
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Jadi akhlak merupakan segala tingkah laku yang baik disengaja 

maupun tidak disengaja, dalam hal ini jika seseorang telah memahami 

dengan  sebenar-benarnya  hukum  yang  ditetapkan  maka  segala  

tingkah lakunya dapat dikontrol oleh dirinya, kualitas dari tiap 

perbuatannya akan dipertangungjawabkannya, dimana dia selalu was-was 

akan tetapi ketenangan dalam jiwa telah diperolehnya jika dia berakhlak 

sesuai dengan pedoman umat manusia, menjauhi segala laranganNya dan 

mematuhi segala perintahNya sebab semua perbuatan baik dan buruk 

akan dimintai pertangung jawabanNya. 

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam bahasa Inggris Education (Pendidikan) dalam 

pengertian sempit, education atau pendidikan berarti perbuatan atau proses. 

pembuatan untuk memperoleh pengetahuan. Pendidikan juga dapat diartikan 

sebagai sebuah proses metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh 

pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai.
14

 

Secara terminologis, pendidikan merupakan proses perbaikan dan 

penguatan, dan penyempurnaan terhadap semua kemampuan dan potensi manusia. 

Pendidikan juga dapat diartikan sebagai ikhtiar manusia untuk membina 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam 

masyarakat.
15

 Selain itu pendidikan Islam juga telah berperan memasyarakatkan 
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 Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 5. 
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konsep pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang memiliki kesalehan 

individu dan sosial.
16

 

Sebelum masuk dalam pengertian pendidikan Islam, tentunya kitapun 

terlebih dahulu akan membahas secara umum hakikat dari pada pendidikan itu 

sendiri. Secara estimologi, perkataan paedagogie berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu paedagogia yang berarti pergaulan dengan anak. Paidagogos adalah hamba 

atau orang yang pekerjaannya menghantar dan mengambil budak-budak pulang 

pergi atau antar jemput sekolah. Dalam pengertiannya kata pedagogi yang juga 

berasal dari bahasa yunani kuno juga dapat dipahami dari kata “paid” yang 

bermakna anak, dan “ogogos” yang berarti membina atau membimbing. Dengan 

demikian, hakikat pendidikan adalah “handayani” yang memiliki arti memberi 

pengaruh, pendidikan itupun sendiri adalah kumpulan dari semua proses yang 

memungkinkan seseorang mampu mengembangkan seluruh kemampuan (potensi) 

yang dimilikinya,    sikap-sikap dan bentuk-bentuk perilaku yang bernilai positif 

di masyarakat tempat individu yang bersangkutan berada.
 17 

Terdapat sejumlah potensi yang dimiliki pendidikan Islam dalam 

menghadapi tantangan di era millenial yang ciri-ciri serta hubungannya dengan 

era sebelumnya telah dikemukakan di atas. Potensi yang dimiliki pendidikan 

Islam dalam menghadapi era millineal tersebut antara lain terkait dengan sifat 

karakter pendidikan Islam yang holistik, komprehensif, dan progresi serta 
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 Abuddin Nata, Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran , (Jakarta: Kencana 

,2009), h. 19. 

17
 M. Sukardjo dan Ukim Komarudin, Landasan Pendidikan, (Cet. VI; Jakarta:Rajawali 
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responsive, perhatian pendidikan Islam terhadap perbaikan karakter yang cukup 

besar,integralisme pendidikan Islam, pendidikan Islam dalam penyiapan generasi 

unggul. Dalam hal ini pendidikan Islam itu sendiri memiliki beberapa potensi 

ajaran Islam salah satunya sifat dan karakter pendidikan Islam adalah sama 

dengan sifat dan karakteristik ajaran Islam, yaitu ajaran yang didasarkan pada 

teologi humanisme teo-prophetik, yang dimana pendidikan adalah seperangkat 

teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, 

dan tidak pula mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari pada itu, 

diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita etika dan profentik.
 18

 

Dengan teologi ini, maka ajaran Islam selain mendasarkan ajaranya pada 

ajaran Tuhan yang terdapat di dalam Al-Qur‟an, dan ajaran Nabi Muhammad saw 

yang terdapat di dalam hadisnya (ucapan, perbuatan dan ketetapan), juga 

berdasarkan pendapat akal pikiran yang sehat yang tidak bertentangan dengan 

ajaran al-qur‟an dan al-hadis. Dengan demikian, hal-hal baru yang dihasilkan era 

millennial yang sejalan dengan ajaran Islam dapat diterima. Sikap yang dinamis, 

inovatif, kreatif, dan berani keluar dari kebiasaan lama (out of the box) yang 

muncul di era millennial misalnya dapat diterima oleh ajaran Islam. 

Pendidikan Islam terkait dengan penggunaan waktu, dapat pula dilihat 

dari pesan Sayyidina Umar bin Khattab kepada para orang tua yang berbunyi: 

Didiklah anak-anakmu sekalian, karena mereka adalah makhluk yang akan hidup 

pada zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Berdasarkan petunjuk 
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umar bin khattab tersebut maka zaman atau era millenial dengan ciri- ciri dan 

tantangan-tantangannya sebagaimana tersebut di atas sudah harus diberitahukan 

kepada para peserta didik, dan sekaligus memberitahukan tentang wawasan, ilmu, 

keterampilan atau keahlian yang harus mereka miliki agar mereka dapat merubah 

tantangan-tantangan yang dihadapinya menjadi peluang serta mampu 

menggunakannya dengan tepat.
19

 

Pendidikan dalam konteks Islam inheren antara istilah tarbiyah, ta‟lim, 

dan ta‟dib. Istilah itu pula yang sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan 

Islam; formal, informal, dan nonformal. 

Menurut Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai 

suatu proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, 

memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diseleraskan 

dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya 

di akhirat. Karena pendidikan Islam merupakan pendidikan yang 

berkesadaran dan bertujuan, Allah Swt telah menyusun landasan 

pendidikan yang jelas bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. 

Konsep ketinggian dan keuniversalan pendidikan Islam harus 

dipahami sebelum beranjak kepada metode dan karakteristik 

pendidikan tersebut.
20

 

Tujuan asasi pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan oleh 

Muhammad Munir Mursi adalah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan agar 

terbentuk akhlak yang mulia yang dengannya dapat tercapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat.
21

 Tujuan tersebut memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah 

(1) mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Allah di muka bumi dengan 

sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan  mengelola 
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 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, h. 98. 



27 
 

 

bumi sesuai dengan kehendak Tuhan, (2) mengarahkan manusia agar seluruh 

tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah 

kepada Allah Swt, sehingga tugas tersebut dirasa ringan, (3) mengarakan manusia 

agar berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya, 

(4) membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya, sehingga ia 

memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna 

mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya, dan (5) mengarahkan 

manusia agar dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

Tujuan merupakan arah yang hendak dituju. Tanpa adanya tujuan yang 

jelas, maka kegiatan yang dilakukan akan kehilangan arah dan sulit untuk 

menetapkan langkah selanjutnya. Begitu pula dengan penanaman nilai-nilai 

pendidikan Islam harus mempunyai tujuan yang jelas dan terarah 

Secara umum menurut Ahmad Tafsir tujuan pendidikan Islam adalah 

haruslah menjadikan seluruh manusia menjadi manusia yang menghambakan diri 

adalah beribadah kepada Allah. Ibadah mencakup semua amal, pikiran, dan 

perasaan yang disandarkan kepada Allah.  

Menurut Munir Mursi bahwa tujuan pendidikan Islam yaitu, bahagia di 

dunia dan akhirat, menghambakan diri kepada Allah, memperkuat ikatan 

keIslaman dan melayani kepentingan masyarakat, berakhlak mulia.
21

 

Menurut Al Abrasy bahwa tujuan pendidikan Islam yang asasi yaitu 

untuk membantu pembentukan akhlak yang mulai, untuk persiapan kehidupan 
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dunia dan akhirat, untuk persiapan mencapai rezeki dan pemeliharaan segi-segi 

kemanfaatan, untuk menumbuhkan jiwa ilmiah dan memuaskan keinginan diri 

untuk mengetahui dan memungkinkan ia mengkaji ilmu, untuk menyiapkan 

pembelajar dari segi profesional, teknik, dan perusahaan supaya ia dapat mencari 

rezeki dalam hidup dengan mulia disamping memelihara segi spiritual dan 

keagamaan.
22

  

Pada intinya, tujuan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

memberikan bekal bagi seseorang berupa ajaran Islam sebagai pedoman agar 

dapat menjalani hidup dengan berpegang pada prinsip ajaran Islam sehingga 

senantiasa mampu memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, memiliki 

kepedulian social terhadap sesama, serta berguna bagi nusa dan bangsa.  

Tujuan asasi pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan oleh 

Muhammad Munir Mursi adalah dengan melaksanakan tugas kekhalifahan agar 

terbentuk akhlak yang mulia yang dengannya dapat tercapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat. Tujuan tersebut memiliki beberapa ciri, diantaranya adalah  (1)  

mengarahkan manusia  agar menjadi  khalifah Allah di  muka  bumi  dengan 

sebaik-baiknya yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengelola 

bumi sesuai dengan kehendak Tuhan, (2)  mengarahkan manusia agar seluruh 

tugas kekhalifahannya dimuka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada 

Allah swt., sehingga tugas  tersebut dirasa ringan, (3) mengarakan manusia agar 

berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya,  (4) 
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membina dan  mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya, sehingga ia 

memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan guna 

mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahannya dan (5)  mengarahkan 

manusia agar dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.
23

 

Berkenaan dengan tugas kekhalifahan tersebut, Quraish Shihab lebih 

lanjut mengatakan,bahwa kekhalifahan mengharuskan empat sisi yang saling 

berkaitan: (1) pemberi tugas, dalam hal ini Allah swt.;(2) penerima tugas. Dalam 

hal ini manusia, perorangan maupun kelompoknya; (3) tempat atau lingkungan, di 

mana manusia berada; dan (4) materi-materi penugasan yang harus mereka 

laksanakan.
24

 

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan parah ahli tersebut dapat 

diketahui bahwa tujuan pendidikan Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi 

dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas 

memakmurkan dan mengolah bumi sesuai dengan kalender Tuhan. 

2) Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas 

kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah 

kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan. 

3) Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga ia tidak 

menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya. 

                                                                 

23
 Munir Mursi dikutip dalam Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam, h. 69. 

24
 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam (Bandung, Al-

Ma‟rif. 1980), h.  94 

 



30 
 

 

4) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, 

sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini 

dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan 

kekhalifahannya. 

5) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagian hidup di dunia 

dan di akhirat.  

Kedalaman dan keluasan interaksi manusia semakin bertambah dengan 

semakin berkembangnya teknologi informasi: radio, televisi, surat kabar, dan lain-

lain. Aneka ragam informasi akan tetap merupakan informasi tanpa makna bila 

manusia tidak mampu menganalisisnya, mengabstraksikan dan menemukan 

hubungannya yang unik dan menjadikannya sebagai wawasan yang tepat. Untuk 

itu diperlukan pendidikan yang dapat membantu menumbuhkembangkan berbagai 

kemampuan tersebut.dalam memajukan hidup dan kehidupannya dan membangun 

lingkungannya.
25

 

Di dalam tujuan tercakup berbagai masalah, yaitu mencakup keinginan, 

proses, ramalan, dan maksud. Hal ini mengambarkan dengan jelas bahwa suatu 

tujuan dalam prakteknya menghendaki pilihan-pilihan yang dilakukan secara 

seksama terhadap berbagai alternatif yang ditawarkan. Kesalahan dalam memilih 

alternatif dalam perumusan suatu tujuan akan membawa hasil yang salah pula. 

Itulah sebabnya suatu rumusan tujuan pendidikan tidak dapat dibuat secara 

sembarangan, atau dibuat tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang 
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akan dihasilkan dalam kegiatan pendidikan. Menurut Ahmad Tafsir mencoba 

menjelaskan tujuan pendidikan yang dimana tujuan pendidikan Islam kepada yang 

bersifat umum dan yang bersifat khusus. Menurutnya untuk merumuskan tujuan 

pendidikan Islam secara umum harus diketahui lebih dahulu ciri manusia 

sempurna menurut Islam, yaitu dengan mengetahui lebih dahulu hakikat manusia 

menurut Islam.
26

 

Dengan kata lain, konsepsi manusia yang sempurna menurut Islam sangat 

membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam. Pada uraian tersebut 

dikatakan bahwa manusia menurut konsep Islam, adalah makhluk, dan jiwa yang 

memungkinkan ia dapat diberikan pendidikan. Selanjutnya manusia ditugaskan 

untuk menjadi khalifah di muka bumi sebagai pengamalan ibadah kepada Tuhan, 

dalam arti yang seluas-luasnya. Konsepsi ini pada akhirnya akan membantu 

merumuskan tujuan pendidikan, karena  tujuan Pendidikan pada  hakikatnya  

adalah  gambaran  ideal  dari  manusia  yang  ingin  melalui pendidikan. 

Selanjutnya, menurut Hasan Langgulung, berbicara tentang tujuan pendidikan 

tidak dapat mengajak kita berbicara tentang tujuan hidup. Sebab pendidikan 

bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia.
27 

3. Fungsi Pendidikan Islam 

Dengan pengertian pendidikan Islam di atas maka fungsi pendidikan 

Islam sudah cukup jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan 
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sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) 

yakni manusia berkualitas sesuai dengan pandangan Islam. 

Untuk memperjelas fungsi pedidikan Islam dapat ditinjau dari fenomena 

yang muncul dalam perkembangan peradaban manusia, dengan asumsi bahwa 

peradaban manusia senantiasa tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. 

Fenomena tersebut dapat ditelusuri melalui kajian antropologi budaya dan 

sosiologi yang menunjukkan bahwa peradaban masyarakat manusia dari masa ke 

masa semakin berkembang maju. Kemajuan itu diperoleh melalui interaksi 

komunikasi sosialnya. Semakin intens interaksi sosialnya semakin cepat pula 

perkembangannya. 

Kedalaman dan keluasan interaksi manusia semakin bertambah dengan 

semakin berkembangnya teknologi informasi: radio, televisi, surat kabar, dan lain-

lain. Aneka ragam informasi akan tetap merupakan informasi tanpa makna bila 

manusia tidak mampu menganalisisnya, mengabstraksikan dan menemukan 

hubungannya yang unik dan menjadikannya sebagai wawasan yang tepat. Untuk 

itu diperlukan pendidikan yang dapat membantu menumbuhkembangkan berbagai 

kemampuan tersebut.dalam memajukan hidup dan kehidupannya dan membangun 

lingkungannya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, ditinjau dari segi 

antropologi budaya dan sosiologi, fungsi pendidikan yang pertama ialah 

menumbuhkan wawasan yang tepat mengenai manusia dan alam sekitarnya, 

sehingga dengan demikian dimungkinkan tumbuhnya kemampuan membaca 

(analisis), kreativitas. Interaksi manusia dapat berlangsung secara harmonis 
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karena nilai- nilai kemanusia yang disepakati bersama, antara lain kejujuran, 

keadilan, tolong-menolong, saling hormat-menghormati, saling hormat-

menghormati dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain, pendidikan ialah upaya untuk meninternaslisasikan dan 

mentransformasikan nilai-nilai insani dalam kehidupan.  Nilai-nilai  inilah yang 

akan menuntun wawasan dan kreativitas manusia secara tepat dan bermakna bagi 

hidup dan kehidupan, baik individu maupun sosial. Di samping nilai-nilai yang 

ingin ditransfromasikan dari generasi ke generasi, sudah menjadi naluri bahwa 

manusia ingin mempertahankan hidupnya maupun generasinya. Kenyataan 

menunjukkan bahwa generasi berikutnya memiliki semakin banyak pengetahuan 

dan keterampilan yang sebelumnya belum banyak diketahui. 

Dari kajian antropologi dan sosiologi secara sekilas di atas dapat kita 

ketahui adanya tiga fungsi pendidikan: 

1. Mengembangkan wawasan subjek anak didik mengenai dirinya dan 

alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan 

membaca (analisis), akan mengembangkan kreativitas dan 

produktivitas. 

2. Melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan 

kehidupannya sehingga keberadaannya, baik secara individual 

maupun sosial, lebih bermakna. 

3. Membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat 

bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup individu maupun 

sosial. 
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C. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan pada Organisasi PPM 

Organisasi berlandaskan syariat Islam mampu berperan dalam 

meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam. Kegiatan dan ide baru organisasi 

mampu menggugah masyarakat untuk berkegiatan keagamaan lebih baik lagi. 

Adapun organisasi yang paling dasar yang patut di berikan perhatian dalam 

penataan moral masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam ialah 

organisasi Pemuda Peduli Masjid (PPM). Hal ini disebabkan  Masjid merupakan 

pusat kegiatan kaum muslimin. Berawal dari Masjid seharusnya kaum muslimin 

merancang masa depannya, baik dari segi din (agama), ekonomi, politik, sosial 

dan seluruh sendi kehidupan. Sebagaimana para pendahulunya memfungsikan 

masjid secara maksimal, dalam memakmurkan dan meraimaikan masjid. 

Menurut Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai suatu 

proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan 

pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diseleraskan dengan fungsi 

manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Karena 

pendidikan islam merupakan pendidikan yang berkesadaran dan 

bertujuan, Allah Swt telah menyusun landasan pendidikan yang jelas 

bagi seluruh manusia melalui syariat Islam. Konsep ketinggian dan 

keuniversalan pendidikan Islam harus dipahami sebelum beranjak kepada 

metode dan karakteristik pendidikan tersebut.
28

 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari nilai yang telah diajarkan. 

Tentunya pembangunan nilai terbaik adalah melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan tempat berlangsungnya transfer nilai, pembiasaan nilai, dan 

penyesuaian nilai. Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa pokok ajaran yang 

dapat menjamin bagi terwujudnya kehidupan manusia lahir batin, dunia akhirat. 

Oleh karena itu nilai-nilai keagamaan dalam Islam didasarkan pada pokok-pokok 

                                                                 

28
 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, h. 98. 
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ajaran tersebut, yakni akidah, syari‟ah dan akhlak.
29

 

Berdasarkan uraian di atas nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

internalisasi nilai-nilai Islam berlandaskan Al-qur‟an dan sunnah melalui kegiatan 

bimbingan dan pengajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan ajaran Islam 

secara menyeluruh sehingga nilai-nilai pendidikan Islam dapat di amalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

1. Nilai Akidah 

Nilai akidah adalah mempercayai segala sesuatu secara pasti tanpa ada 

keragu-raguan sedikitpun. Nilai Akidah seperti yang ditautkan dalam akidah 

pokok atau yang disebut rukun iman. Iman merupakan sumber energi jiwa yang 

senantiasa memberikan kekuatan untuk bergerak menyamai  kebaikan, kebenaran 

dan keindahan  dalam zaman kehidupan atau bergerak mencegah  kejahatan,  

kebatilan  dan  kerusakan  di  permukaan  bumi.
30

 

Keyakinan  atau  keimanan  adanya  Allah  swt., semestinya  tidak  hanya 

berhenti pada  ritual ibadah, namun hendaknya hadir dalam setiap aktivitas  atau  

pekerjaan  manusia.   

Berkaitan dengan perngertian tersebut aktivitas kegiatan PPM yang 

memliki kaitannya dengan nilai akidah adalah kegiatan merenovasi masjid, 

memberikan sumbangan materil ataupun materil, pengadaan fasilitas masjid, 

pengadaan fasilitas sholat. Hal tersebut bukan hanya berupa ritual ibadah semata 

namun ikut serta hadir dalam setiap aktivitas atau pekerjaan manusia, Nilai  
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 Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam, (Bandung: Al- 

Ma‟arif,1980), h. 101 

30
 Muhammad Nu‟aim Yasin, Imam: Rukun dan Hakikat dan yang Membatalkannya 

(Bandung: Asy Syamil Perss, 2001), h. 5. 
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akidah  atau  keimanan ditunjukkan dengan menyakini bahwa Allah selalu melihat 

segala aktivitas yang dilakukan manusia sehingga takut berbuat sesuatu yang 

dilarang Allah swt., dan tergerak untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan. 

2. Nilai Syariah 

Nilai syariah atau ibadah artinya menghambakan diri kepada Allah swt.. 

Ibadah merupakan  tugas  hidup  manusia  di  dunia,  karena  itu  manusia  yang 

beribadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba Allah. Tujuan ibadah adalah 

membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri serta 

beribadah kepadaNya. Ibadah terdiri dari ibadah mahdhah (khusus) dan ibadah 

ghairu mahdhah (umum). Bentuk-bentuk ibadah mahdhah antara lain syahadat, 

sholat, puasa, zakat dan haji. 

Nilai syariah adalah merupakan aturan yang diciptakan oleh Allah untuk 

ditaati kepada hamba-hambanya, agar dapat diamalkan demi mendapat 

kebahagian dunia dan akhirat. Hal ini sejalan dengan kegiatan dari PPM dalam hal 

membangun Masjid, pembagian nasi Jumat setelah melaksanakan kegiatan sholat 

Jumat berjamaah dimasjid, khitanan massal, peduli bencana, kegiatan ramadhan 

dan mendirkan rumah Quran. Dalam hal ini nilai-nilai pendidikan Islam berhasil 

ditanamkan pada saat mereka melaksanakan kegiatan PPM. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam 

yang berhasil ditanamkan untuk generasi muda adalah sikap kepatuhan kepada 

Allah Swt, nilai adab serta kedisiplinan yang semuanya itu adalah membentuk diri 

serta sikap yang ada disetiap anak muda sehingga mereka mampu 
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mentransformasikan nilai yang ada dengan baik. 

3. Nilai Akhlak 

Nilai akhlak adalah tingkah laku yang baik yang dimiliki oleh setiap 

manusia, baik antara manusia dengan Tuhan, salah satunya kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan Sholat di pusat perbelanjaan, yang rutin dilaksankan 2 minggu 

sekali. 

Dengan demikin nilai pendidikan Islam yang berhasil ditanamkan bagi 

generasi muda saat ini adalah nilai Keimanan, dan tawakal yang mengarah kapada 

sifat kerohanian dari tiap-tiap anggota yang ada, begitupun dengan nilai 

persaudaraan serta talisilaturahmi yang tertanam didalam diri setiap anggota dan 

itulah yang dapat memupuk rasa kebersaman diantara anggota yang ada serta rasa 

tanggung jawab yang besar. 

D. Kajian Relevan 

Mengenai judul skripsi yang diangkat oleh penulis tentang peran 

organisasi pemuda peduli Masjid (PPM) sebagai wadah dalam meningkatkan 

nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado,  penulis mendapatkan beberapa 

kajian relevan yang membahas tentang organisasi keagaaman dan nilai-nilai 

pendidikan Islam, diantaranya: 

1.  Skripsi dari Amry Al Mursalaat dengan judul “Peranan Organisasi 

Kepemudaan Masjid dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Keagamaan di 

Masyarakat (Studi  Kasus Ikatan Remaja Masjid Al-Anwar). Skripsi Jurusan 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
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Hidayatullah Jakarta, 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organisasi 

Kepemudaan Masjid telah melakukan upaya dalam peningkatan partisipasi 

kegiatan keagamaan di masyarakat sekitar Masjid al-Anwar, dengan melihat 

berbagai program kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan kegiatan 

kemasjidan, tazkir, zikir dan kajian rutin di Masjid.
31 

2. Skripsi dari Niki Endang Setiyotini dengan judul “Peran Organisasi Para 

Pejuang Al-Qur‟an (PPA) Semarang dalam Membentuk Masyarakat Religius di 

Desa Gondik Slahung Ponorogo. Skripsi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Organisasi Para Pejuang Al-Quran Semarang telah melakukan upaya 

dalam membentuk akhlakul karimah santri yaitu dengan mengadakan berbagai 

kegiatan seperti: a). Mengadakan kegiatan sholat berjamaah, b). Mengadakan 

Mujahadah Sholawat Ummi, c). Mengadakan Tawajuhan, d). Mengadakan 

Istighatsah, e). Mengadakan kegiatan muhasabah wa tarbiyah, f). Puasa, g). 

Mengadakan khataman al-Qur‟an dan akhirussanah, h). Mengadakan musabaqah 

dan penyelenggaraan pentas seni, i). Mengadakan takbir keliling, j). Mengadakan 

kitab santri, k). Mengadakan forum rutin mingguan, l). Mengadakan kajian kitab-

kitab akhlak, m). Mengadakan Mujahadah selapanan, n). Mengadakan pertemuan 

dengan wali santri.
32 
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Partisipasi Kegiatan Keagamaan di Masyarakat” (Skripsi Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
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3. Penelitian Pamungkas Suci Ashadi tentang Strategi Dakwah Dalam Upaya 

Pembentukan Akhlakul Kharimah Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-

Madani Gunung pati Semarang). Skripsi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, 2018. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pondok pesantren Al-Madani Gunung pati Semarang telah melakukan 

upaya dalam membentuk akhlakul karimah santri yaitu dengan mengadakan 

berbagai kegiatan seperti: a). Mengadakan kegiatan sholat berjamaah, b). 

Mengadakan Mujahadah Sholawat Ummi, c). Mengadakan Tawajuhan, d). 

Mengadakan Istighatsah, e). Mengadakan kegiatan muhasabah wa tarbiyah, f) 

Puasa, g).Mengadakan khataman al-Qur‟an dan akhirussanah, h). Mengadakan 

musabaqah dan penyelenggaraan pentas seni, i). Mengadakan takbir keliling, j). 

Mengadakan kirab santri, k). Mengadakan forum rutin mingguan, l). Mengadakan 

kajian kitab-kitab akhlak, m). Mengadakan Mujahadah selapanan, n). 

Mengadakan pertemuan dengan wali santri. Adapun Faktor pendukung 

diantaranya adalah: dukungan dari pendiri dan para pengasuh pondok pesantren 

Al-Madani yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, ustadz-ustadzah yang 

berkompeten, kerjasama yang baik antar pengurus, dukungan dari masyarakat, 

dan sarana prasarana yang cukup memadai, faktor penghambat strategi dakwah 

pondok pesantren Al-Madani dalam membentuk akhlakul karimah santri 

diantaranya adalah: karakter santri pada awal mula masuk pondok pesantren yang 

sulit diatasi, jumlah pengajar yang tidak sebanding dengan banyaknya santri, 

sentral perizinan berada di ketua pondok putra, batas waktu menjenguk yang tidak 



40 
 

 

dipatuhi wali santri, dan sifat berkelompok atau geng yang dapat mempengaruhi 

santri yang memiliki akhlak baik sehingga dapat terpengaruh.
33 

4. Penelitian Sitty Annisa tentang Strategi Dakwah Komunitas Pejuang Subuh 

Dalam Mengajak Shalat Subuh Berjamaah Di Jakarta (Studi Kasus pada 

Komunitas Pejuang Subuh di Jakarta). Skripsi Jurusan Komunikasi Penyiaran 

Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa strategi yang di lakukan oleh pejuang subuh di 

Jakarta dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahapan tersebut meliputi Tahap perumusan 

strategi dakwah, implelementasi strategi dakwah, dan evaluasi strategi dakwah. 

Dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh Komunitas Pejuang Subuh di Jakarta 

secara garis besar dilakukan melalui media online dan offline, tahap perumusan 

fokus pada visi dan misi yang berlaku pada komunitas dan anggota pejuang subuh 

dan tahap implementasi yang ada pada kegiatan-kegiatan rutin, buku, regulasi 

pejuang da kerja sama dan tentunya pada tahap evaluasi yang dilihat pada faktor 

pendukung dan penghambat, baik dari dalam maupun dari luar.
34 

5.  Penelitian Zihan Farkhiyah, tentang Upaya Penanaman Nilai-nilai PAI Melalui 

Kegiatan Sosial Keagamaan Pemuda di Dusun Jetisan Tegallurung Bulu 

Temangung. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017. Hasil penelitian menunjukan upaya penanaman 

                                                                 

33
 Pamungkas Suci Ashadi, Strategi Dakwah Dalam Upaya Pembentukan Akhlakul 

Kharimah Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Madani Gunung pati Semarang),(Skripsi 
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nilai-nilai PAI pada masyarakat Jetisan dilakukan sejak usia dini mulai dari 

lingkungan keluarga, TPA dan Madin Al-Futuhiyah untuk anak-anak dan remaja, 

kajian kitab kuning untuk remaja yang sudah masuh jenjang SMP dan SMA serta 

berbagai kegiatan di masjid untuk semua umur. Adapun kegiatan social 

keagamaan pemuda Dusun Jetisan diadakan sebagai upaya menanamkan nilai-

nilai PAI pada pemuda Jetisen yang enggan datang ke majelis-majelis yang telah 

disediakan. Metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai PAI adalah 

dengan keteladanan, pembiasaan, dan memberi nasihat. Kemudia penelitian ini 

tentunya menunjukkan bentuk-bentuk kegiatan sosial keagamaan di Dusun Jetisen 

ada beberapa macam. Adapun, kegiatan sosial keagamaan yang dilakukan untuk 

menanamkan nilai-nilai PAI pada pemuda Dusun Jetisen adalah kegiatan 

Qur‟anan dan Mujahad yang merupakan aspek spiritual untuk menanamkan nilai 

akidah, kemudian diskusi setelahnya merupakan aspek rasional untuk 

menanamkan nilai fiqih dan akhlak.
35

 

Dari kelima skripsi di atas terdapat beberapa perbedaan dengan skripsi 

ini: (a) Segi lokasi penelitian, pada kajian relevan di atas lokasi penelitiannya 

berada di Masjid Jakarta, Masjid Semarang, Pondok Pesantren Semarang, 

Komunitas Jakarta dan Dusun Jakarta. Sedangkan peneliti berfokus pada 

Organisasi Manado. (b) Segi tempat, berada di Masjid al-Anwar Jakarta, Pejuang 

al-Qur‟an Semarang, Pondok Pesantren al-Madani Gunung pati Semarang, 
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Komunitas Pejuang Subuh Jakarta, Dusun Jetisan Tegallurung Bulu Temanggung 

Yokyakarta. Sedangkan peneliti berfokus pada Organisasi Pemuda Peduli Masjid 

Manado. (c) Segi masalah, kajian relevan 1. Mengenai upaya organisasi 

Kepemudaan Masjid dalam meningkatkkan partisipasi kegiatan keagamaan di 

masyarakat sekitar Masjid al-Anwar. Kajian relevan 2. Mengenai upaya Pejuang 

al-Quran Semarang dalam membentuk akhlakul karimah santri. Kajian relevan 3. 

Strategi dakwah dalam upaya pembentukan Akhlakul Karimah santri. Kajian 

relevan 4. Upaya komunitas pejuang subuh dalam mengajak shalat subuh 

berjamaah. Kajian relevan 5. Upaya penanaman nilai-nilai PAI melalui kegiatan 

sosial keagamaan pemuda di dusun Jetisan Teggallurung Bulu Temanggung. 

Berdasarkan segi masalah dari penelitian sebelumnya belum ada yang secara 

spesifik meneliti tentang masalah upaya dan dampak organisasi PPM dalam 

meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di kota Manado dan setelah dianalisis 

belum ada yang secara spesifik meneliti tentang Peran Organisasi Pemuda Peduli 

Masjid sebagai Wadah dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan Islam di kota 

Manado.  sebagaimana dibahas oleh penulis dalam Skripsi ini. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Jenis Penelitian 

1. Lokasi atau Tempat Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian atau tempat penelitian skripsi 

adalah di Perum Banua Buha Asri 1 Blok N No. 34 Kelurahan Buha Lingkungan 

4 Kecamatan Mapanget Kota Manado. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif/non statistik. Pengertian secara teoritis tentang penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu 

masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan 

penyingkapan fakta.
1
 

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dilakukan jika peneliti 

ingin menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena sebagaimana adanya, 

maupun pengkajian hubungan-hubungan antara berbagai variable dalam 

fenomena yang diteliti. 

B. Pendekatan Penelitian  

 Dalam sebuah karya yang memerlukan penelitian tentu terlebih dahulu 

harus mengumpulkan data. Karena penelitian merupakan hasil dari perubahan 
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 Hermawan Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 

1997),  10. 
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manusia yang ingin mencari dan mengembangkan pengetahuan. Dengan yang 

sebelumnya tidak diketahui menjadi mengetahui. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif, ini sejalan dengan pendapat Moleong yang mengemukakan bahwa 

pendekatan ini mementingkan penguraian fenomena yang teramati dalam konteks 

makna yang melingkupi suatu realita. Pendekatan kualitatif ini berlangsung secara 

alami, dimana penelitian merupakan instrument utama, Data-data yang 

mementingkan proses daripada hasil dan menggunakan analisis data secara 

induktif. Dan apabila kita ingin mengetahui seluk beluk gejala sosial atau ingin 

mengkaji sebuah ilmu pengetahuan akan mencari kebenaran-kebenaran ilmiah 

sesuai dengan data yang ditemukan. Sebab tujuan pokok dari kegiatan penelitian 

adalah mencari kebenaran yang objektif yang diperoleh melalui data-data yang 

terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk 

mengembangkan, memperbaiki masalah-masalah terutama pada tempat penelitian. 

 Pada dasarnya metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif, peneliti 

menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif karena ada beberapa 

pertimbangan yakni : 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci. 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau 

Output. 
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4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).
2
 

 Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan metodologi 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam 

dari tingkah laku manusia dan alasan yang menentukan tingkah laku manusia. 

Penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai sebuah proses inquiry untuk 

memahami masalah kemanusian dan social didasarkan pada kerumitan yang 

kompleks, gambaran yang holistic, dibentuk melalui kata-kata, pandangan dari 

para informan dilaporkan secara detail, dan dilakukan secara alamiah (natural 

setting). 

Pendekatan kualitatif dirancang tidak untuk menguji hipotesis, tetapi 

berupaya untuk mendeskripsikan data, fakta dan keadaan atau kecenderungan 

yang ada, serta melakukan analisis apa yang seharusnya dilakukan untuk 

memecahkan masalah atau untuk mencapai keinginan di masa yang akan datang.
3
  

Penelitian kualitatif lebih cenderung pada sesuatu yang bersifat deskriptif 

seperti pada proses suatu langkah kerja, pengertian tentang suatu konsep yang 

beragam, karakteristik suatu barang, gambar-gambar, simbol-simbol, dan lain 

sebagainya. 

C. Sumber Data 
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Untuk mendapat data yang diperlukan, baik data pribadi maupun data 

tentang lingkungan diperlukan sumber data yang dipercaya. Yang dimaksudkan 

dengan sumber data disini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan 

data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian adalah primer dan sekunder. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat penelitian. Sumber data utama juga dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh 

dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. 

 Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian bersumber dari ketua 

organisasi PPM, relawan, anggota PPM, donator PPM, koordinator PPM dan 

masyarakat. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data-data yang didapatkan dari sumber bacaan dan 

berbagai literatur-literatur yang ada, seperti buku-buku diperpustakaan yang 

membahas mengenai organisasi, nilai-nilai pendidikan Islam dan buku Pendidikan 

Islam. 

D.  Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-

fenomena yang diteliti. Observasi ini mengadakan pengamatan dengan mencatat 

data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan masalah yang 

ingin penulis teliti, observasi ini dilakukan di lingkungan organisasi PPM. 
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Observasi yaitu suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis.
4
 Di mana penulis 

mengadakan pengamatan langsung pada lokasi penelitian yaitu di Sekretariat 

PPM yang menyangkut upaya dan dampak organisasi PPM dalam meningkatkan 

nilai-nilai pendidikan Islam di kota Manado. 

2. Wawancara 

Wawancara Adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. 

Atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara/interview untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan dengan 

topik tertentu.
5
 Sehubungan dengan ini penulis mewawancarai narasumber yang 

mengetahui dan memahami tentang Peran PPM Sebagai Wadah Dalam 

Meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado. Penulis mewancarai 

ketua organisasi PPM 1 orang, relawan 1 orang, anggota 2 orang, donator 1 orang 

, koordinator 1 orang dan masyarakat 4 orang dengan jumlah informan sebanyak 

10 orang,  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah (pengumpulan, pemilihan, pengelolaan, dan 

penyimpanan informasi di bidang pengetahuan). Yang berupa catatan, transkip 

maupun berupa keterangan serta data-data penting yang dibutuhkan guna untuk 

                                                                 

4
 Taniredja  Tukiran  dan  Mustafa  Hidayati,  Penelitian  Kualitatif, Cet. V (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 67. 

5
 Satrio Djama‟an dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. V (Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 120. 
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menunjang perolehan data penelitian. 6  Dokumentasi yang peneliti dapatkan dari 

hasil turun lapangan, mengikuti kegiatan yang dilaksanakan PPM yang terletak di 

daerah Perum Buha Asri Mapanget Politekhinik, Bailang Kecamatan Bunaken 

dan di Bitung Keluruhan 1 . 

E.  Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan berbagai 

metode-metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

memerlukan alat bantu sebagai instrument. Instrument yang digunakan peneliti 

berupa telepon genggam, polpen dan buku. Telepon genggam digunakan ketika 

penulis melakukan observasi untuk memotret dan merekam kejadian yang 

terpenting pada suatu peristiwa dalam bentuk foto dan rekaman. Telepon 

genggaman tersebut juga digunakan untuk merekam suara ketika penulis sedang 

melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan sebagainya. Sedangkan polpen dan buku digunakan untuk menuliskan 

informasi data yang didapat dari informan. 

F.  Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawanacara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

                                                                 

6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2004), h. 129. 
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melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
7
 

G. Pengujian Keabsahan Data 

1. Perpanjang pengamatan 

Perpanjang waktu pengamatan akan meningkatkan 

kepercayaan/kredibilitas data. Peneliti ke lapangan untuk melakukan pengamatan 

data wawancara kembali dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang 

baru. Dengan perpanjangan waktu ini hubungan peneliti dengan narasumber 

semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai 

sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. 

2. Meningkatkan ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

peningkatan ketekunan ini, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat 

dan sistematis tentang apa yang diamati.
8
 

 

 

 

 

                                                                 

7
 Narbuko  Cholid dan Achmadi Abu,  Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Bumi Aksara, 

1999), h. 156. 

8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R&d (Cet. 19;Bandung: 

Alfabeta,2013), h. 271. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Organisasi Pemuda Peduli Masjid Manado 

Adapun kondisi objektif tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah bertempat di Perum Buha Blok N Perumahan Banua 1 No. 33, Kecamatan 

Mapanget, Kota Manado. 

Organisasi PPM adalah organisasi nirlaba atau sosial yang bergerak 

membantu dan memakmurkan Masjid diwilayah Manado dan sekitarnya.  

Visi Misi PPM adalah: a) Visi: bersama membangun rumah di Surga dan      

b) Misi: Pertama, Mengorganisir serta mengelola berbagai persoalan kemasjidan 

secara terencana, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga menjadi konsep 

ideal dalam mengatasi berbagai problem kemasjidan dalam skala lokal. Kedua, 

Mengorganisir serta mengelola segala potensi kebaikan umat Islam sebagai 

harapan bersama untuk mengatasi berbagai problem kemasjidan dalam skala 

lokal. Serta informasi mengenai Organisasi PPM sangat mudah di akses di 

website dan media-media sosial diantaranya sebagai berikut: 

1) Website: www.pemudapedulimasjid.com 

2) Whats up: 0822-4941-1114 

3) Instagram: pemudapedulimasjid 

4) Facebook: Pemuda Peduli Masjid 

5) Youtube: Pemudapedulimasjid.
1
 

                                                                 

1
 Abrari Ilham, Ketua Organisasi PPM, Hasil Wawanacara, 29 Maret 2020 

http://www.pemudapedulimasjid.com/
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Organisasi PPM sudah banyak program dan kegiatan sosial yang 

dilakukan antara lain: Mendirikan Taman Pengajian Anak (TPA) yang saat ini 

sudah ada di daerah Perum Banua Buha Asri 1 Blok N No. 34 atau tempat 

sekretariat PPM, kemudian di Bailang Kecamatan Bunaken dan di daerah Bitung 

serta berbagai kegiatan lain yang lebih saya akan jelaskan dalam pembahasan 

skripsi saya. 

B. Hasil Penelitian 

1. Upaya PPM dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan Islam di kota 

Manado  

Upaya dari PPM dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

dengan cara melaksanakan program kegiatan rutin dilaksanakan, yang terdiri dari 

program kemasjidan, program mendirikan TPA, dan program sosial lainnya. 

Program PPM bukan hanya bergerak dalam ilmu kajian, pembelajaran 

ataupun teori semata, hanya sekedar mendapatkan ilmu namun tidak ada 

hal yang menarik lainnya. Akan tetapi,  kegiatan  PPM adalah kegiatan 

yang langsung dilaksanakan atau dengan tindakan turun kelapangan untuk 

mendapatkan ilmu, pahala dan amal, bukan hanya untuk pribadi namun 

untuk kemashalatan umat.
1
  

PPM juga banyak melakukan program amalan yang bermanfaat untuk 

orang banyak. Pada awalnya saya hanyak ikut teman untuk menemaninya 

mengikuti kegiatan bagi-bagi nasi Jumat di pasar 45 yang diadakan oleh PPM, 

kemudian saya ikut kegiatan khitanan massal, dari situlah saya tertaik untuk 

                                                                 

1
 Lia Hapsari, Relawan Akhwat, Hasil Wawanacara 17 November 2020. 
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menjadi relawan atau anggota di PPM karena menurut saya program kegitaan 

PPM adalah program amalan yang bermanfaat untuk orang banyak.
2
 

Pemuda Peduli Masjid mempunyai beberapa aktivitas kegiatan, 

diantaranya: 

a. Rumah Qur‟an, yang sudah berdiri di tiga tempat yaitu:  

1) Rumah Qur‟an Ubay Bin Kaab yang bertempat di Bailang Kecamatan 

Bunaken. sebannyak 56 Anak yang mengaji, dengan waktu belajar 

mulai dari hari Senin sampai Rabu jadwal mengaji biasa. Kemudian 

pada hari Kamis ada program tambahan yaitu program Tahfidz dan 

Tahsin. serta pada hari  Jumat program Bahasa Arab.  

2) Rumah Qur‟an yang bertempat di sekretariat PPM, sudah sebanyak 30 

anak yang mengaji, dengan waktu belajar mulai dari hari Senin sampai 

Jumat dengan tambahan program tahfidz dan tahsin. Program tahfidz, 

dimulai pada pukul 04.30-05.30, dan program tahsin dimulai pada  

pukul 05.30-07.30. 

3) Rumah Qur‟an Yazid Bin Tsabit yang bertempat di Kelurahan Bitung, 

Manado baru didirikan. 

b. Donasi Masjid: Bantuan material, pengadaan fasilitas Masjid, pengadaan 

perlengkapan sholat. 

c. Nasi Jum‟at (tergantung keuangan karena anggarannya besar) kemudian 

terbagi dua kalau untuk ke masjid kue,  kalau untuk ke masyarakat nasi 

bungkus. 

                                                                 

2
 Ihza Datunsolang, Koordinator Relawan Ikhwan, Hasil Wawanacara 17 November 

2020. 
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d. Khitanan massal, tiap tahun batas kuota 100 biasanya akhir tahun 

dilaksanakan libur anak-anak, dilaksanakan tanpa dipungut biaya apapun. 

e. Peduli bencana. Setiap ada bencana biasanya kasih donasi. 

f. Ramadhan, yakni buka puasa bersama, pemberian takjil di tempat ibadah 

maupun di jalanan. 

g. Pengadaan fasilitas sholat, berupa Mukena dan Sendal Wudhu. Untuk 

kegiatan penyaluran Mukena yang dinamakan dengan Mukena Charity 

merupakan salah satu kegiatan rutin dilaksanakan setiap 2 minggu sekali 

di Musholla pusat perbelanjaan; IT, Mantos, Mega Mall dan di MTc.
3
 

Organisasi PPM merupakan social community yang bergerak dalam proyek 

kemaslahatan umat ini, didirikan dan diketuai oleh adik kandung saya sendiri, 

pada tanggal 8 April 2018 bersama pemuda-pemuda lainnya yang ikut 

tergerak untuk memberikan manfaat sekecil apapun menyoal keummatan. 

Bahwa, benar, sabda Rasul tentang salah satu dari tujuh golongan, yang akan 

dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naunganNya, yaitu 

pemuda yang tumbuh dalam ibadah (ketaatan) kepada Allah. Masya Allah. 

Setidaknya, masing-masing kita perlu menyiapkan jawaban kelak jika ditanya 

tentang masa muda, tentang umur, tentang harta, tentang ilmu. Bukankah, 

setiap kita kelak akan ditanya tentang kesemuanya itu? Bukankah harusnya 

kita memulai tentang menyiapkan jawaban dari kesemuanya itu?
 4
 

 

 Merujuk dari pendapat di atas, sebagaimana yang peneliti tahu 

organisasi ini adalah salah satu organisasi yang banyak di anggotai oleh anak-

anak muda, yang memilih mengkontribusikan diri dalam membangun 

kemashalatan umat, khususnya di daerah Manado. 

                                                                 

3
 Sarina Mochtar, Koordinator Relawan Akhwat PPM, Hasil Wawanacara 9 November 

2020. 

4
 Abrari Ilham, Ketua Organisasi PPM, Hasil Wawanacara, 29 Maret 2020. 
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PPM adalah Lembaga nirlaba yang punya tagline „bersama membangun 

rumah di surga‟ ini, memiliki cita-cita besar mengajak tergeraknya banyak 

hati untuk ikut bahu membahu mengumpulkan batu bata demi membangun 

istana di surga. Alhamdulillah berkat bantuan donatur, banyak masjid dan 

masyakarat membutuhkan yang telah merasakan manfaatnya.
5
  

Tentunya setiap organisasi memiliki tujuan tertentu, begitupun dengan 

organisasi PPM dengan mengusung slogan „bersama membangun rumah di 

surga‟ membangun semangat para anak muda untuk berkontribusi terlebih 

dengan imbalan kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Jumlah Donatur PPM? 

Jumlah donatur yang tercatat baru 40 orang dari berbagai latar belakang dan 

berbagai daerah. Dari hasil donasi, PPM berhasil mengumpulkan 4-5 juta per 

bulannya. Angka yang patut disyukuri. PPM masih membutuhkan lebih 

banyak donatur untuk melebarkan sayapnya terbang lebih tinggi, 

mengumpulkan lebih banyak batu bata untuk mengokohkan bangunannya, 

menggerakkan banyak hati untuk mendukung juga mendoakan. Mimpi PPM 

tentang umat besar, kita diminta ikut mewujudkan. InsyaaAllah bersama 

istana surga itu bisa kita bangun. InsyaaAllah.
7
 

 

Tentunya untuk melaksanakan kegiatan, selain dukungan dalam 

bentuk kontribusi  juga diperlukan bantuan dalam bentuk finansial, hal itulah 

yang membuat PPM mampu berdiri hingga berkembang sampai saat ini. 

Sulitkah menjadi donatur di PPM?  

Tidak sama sekali. Siapapun kita, minimal 50.000 ribu yang rutin kita 

kirimkan ke rekening resmi PPM setiap bulan itu insyaaAllah sudah ikut 

membantu mewujudkan segala mimpi besar itu. Dalam kisah PPM, ada 

seorang pedagang kecil yang tiap pekan menyumbangkan 100ribu rupiah 

secara rutin kepada mereka. Beliau tercatat sebagai salah seorang donatur 

terbesar. Ada lagi, seorang dermawan yang rutin mengirimkan dalam jumlah 

besar, tanpa mengkonfirmasi telah mentransfer bahkan enggan disebut 

                                                                 

5
  Sarina Mochtar, Koordinator Realwan Akhwat PPM, Hasil Wawanacara, 1 November 

2020. 

7
  Abrari Ilham, ketua Organisasi PPM, Hasil Wawanacara, 29 Maret 2020. 
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namanya, sedekah dalam diam dalam rahasia paling rahasia. Semoga selalu 

Allah beri keberkahan baginya. Tak perlu menjadi kaya dalam materi untuk 

bersedekah, cukuplah hatimu kaya dan yakin bahwa Allah Maha Kaya. Kelak 

segala sedekah yang kita keluarkan akan menaungi pemiliknya di hari kiamat. 

Semoga saja. InsyaaAllah. Yang saya selalu suka adalah, adik saya setiap kali 

bicara tentang PPM dan segala harapannya, matanya selalu berbinar. Saya 

tahu bahwa ia cinta dengan jalan ini. Maka yang bisa saya lakukan adalah 

membantu cahaya di mata itu senantiasa berbinar. Ditulis dengan cinta, 

semoga hati saya juga tergerak dan tercerahkan di jalan kebaikan yang sama. 

Arribath Hanifah.
8
 

Untuk menjadi relawan PPM tidak sulit, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Ketua PPM di atas. Setiap relawan yang mau bergabung masuk dalam organisasi 

ini cukup meendonasikan sebesar 50.000,- setiap bulannya, agar program PPM 

dapat terlaksanakan.  

2. Implementasi Organisasi PPM dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan 

Islam di kota Manado 

 Pemuda merupakan tulang punggung yang membentuk komponen 

pergerakan. Karena mereka memiliki kekuatan yang produktif dan kontribusi 

(peran) yang terus-menerus dan pada umumnya, tidaklah suatu umat akan runtuh, 

karena masih ada pundak para pemuda yang punya kepedulian dan semangat yang 

membara. Pemuda muslim memiliki peran dan posisi strategis untuk 

membangkitkan peradaban Islam.  

Pemuda adalah kekuatan, inspirasi, kreatifitas, ledakan ruhiyah, ketegaran, 

kesegaran, enerjik, karya besar dan penopang peradaban Islam. Masjid merupakan 

pusat peradaban Islam. Hal tersebut dibuktikan ketika Rasulullah saw., dan para 

sahabat hijrah ke Kota Madinah, Nabi harus membangun sebuah sistem baru di 

                                                                 

8
 Abrari Ilham, ketua Organisasi PPM, Hasil Wawanacara, 29 Maret 2020. 
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tengah masyarakat Madinah di mulai dengan membangun masjid dan ini menjadi 

bukti bahwa masjid adalah pusat peradaban Islam. Masjid merupakan sentral dari 

kebangkitan Islam. Masjid sebagai tolok ukur kejatuhan serta kebangkitan Islam, 

di Masjidlah semua akan dibicarakan, dibangun, dan dirangkai. 

Membumikan harapan dan melangitkan keyakinan. Dewasa ini banyak 

lembaga sosial atau organisasi nirlaba dalam skala nasional bahkan global yang 

berkembang di Indonesia. Bahkan lembaga-lembaga sosial tersebut sudah 

menjamur di Kota Manado. Manado merupakan daerah minoritas muslim yang 

terletak di ujung jazirah utara pulau Sulawesi.  

Manado merupakan tempat yang potensial untuk dijadikan ladang 

dakwah. Oleh karenanya, PPM hadir sebagai lembaga sosial nirlaba yang 

bergerak turut serta membantu kegiatan-kegiatan kemasjidan yang bersifat 

fisik ataupun syiar Islam, baik yang ada di daerah kota maupun yang 

berada di daerah pinggiran atau pedalaman. Daerah yang dijuluki sebagai 

kota seribu gereja ini memiliki jumlah masjid yang terbatas, bahkan di 

daerah-daerah tertentu sangat sulit mencari keberadaan masjid. Ada juga 

masjid yang secara fisik sudah sangat memprihatinkan dan tak layak 

pakai. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya perhatian dari 

pemerintah ataupun masyarakat muslim yang lain. PPM lahir bukan untuk 

menyaingi lembaga-lembaga sosial yang ada, tetapi turut serta 

memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Islam di Kota Manado 

khususnya dalam masalah kemasjidan.14 

 

 Dengan adanya PPM sangat membantu pemerintah ataupun masyarakat 

muslim lain, seperti memfasilitasi Masjid, pembangunan Masjid yang tidak 

selesai, memdirikan Rumah Quran di pedalaman yang saat ini sudah berdiri 

sebanyak 3 tempat yang berada di Kota Manado. 

Saya sangat berterimakasih kepada PPM, mewakili masyarakat di desa ini 

yang sudah bantu dengan mendirikan Rumah Quran bagi anak-anak kami 

yang tinggal disini, dari awalnya anak-anak kami tidak mempunyai tempat 

yang layak untuk mengaji, sekarang sudah ada. Tempat itu juga bisa 
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 Abrari Ilham, ketua Organisasi PPM Hasil Wawanacara 9 April 2020. 
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dijadikan pertemuan anak-anak Remaja Masjid maupun ibu-ibu Majelis 

Ta‟lim. Kemudian untuk PPM saya menyarankan agar lebih menciptakan 

sumber daya manusia, atau dalam hal ini ketika sudah mendirikan Rumah 

Quran, maka ada juga Guru yang bisa mengajar di Rumah Quran tersebut, 

mewakili PPM itu sendiri.15 

 

Sebagaimana pendapat dari masyarakat dengan adanya PPM dan program-

programnya memberikan banyak dampak positif khususnya sarana dan prasarana 

yang disalurkan PPM contohnya telah mampu mengubah tempat pengajian yang 

kumuh menjadi lebih layak serta terfasilitasi. Adapun masyarakat juga 

menyarankan agar relawan PPM turut mengikutsertakan diri, contohnya sebagai 

pengajar dalam kegiatan BTQ di Rumah Quran. 

C. Pembahasaan Hasil Penelitian 

Dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan diperoleh hasil penelitian 

mengenai PPM dengan penelitian peran organisasi pemuda peduli masjid sebagai 

wadah dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado. 

1. Upaya organisasi PPM dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan 

Islam di Kota Manado 

Nilai-nilai pendidikan Islam diantaranya nilai-nilai keimanan, 

kepercayaan (agama), intelek kebebasan berfikir, sosial, susilah, seni, kemajuan, 

keadilan, kemerdekaan, tanggung jawab dan kejujuran. 

Ruang lingkup penanaman nilai-nilai pendidikan Islam merujuk pada inti 

ajaran pokok Islam yaitu masalah keimanan (akidah), masalah keIslaman 

(syari‟ah), dan masalah ikhsan (akhlak). 
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 Ishak Mubalinggo, Imam Masjid Kelurahan Kalundorang Lingkungan 1 Bitung, Hasil 

Wawanacara 1 November  2020. 
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Aktivitas kegiatan PPM yang memliki kaitannya dengan nilai akidah 

adalah kegiatan merenovasi masjid, memberikan sumbangan materil ataupun non 

materil, pengadaan fasilitas masjid, pengadaan fasilitas sholat. Hal tersebut bukan 

hanya berupa ritual ibadah semata namun ikut serta hadir dalam setiap aktivitas 

atau pekerjaan manusia, Nilai  akidah  atau  keimanan ditunjukkan dengan 

menyakini bahwa Allah selalu melihat segala aktivitas yang dilakukan manusia 

sehingga takut berbuat sesuatu yang dilarang Allah swt., dan tergerak untuk selalu 

melakukan hal-hal kebaikan. 

Nilai syariah, kegiatan dari PPM dalam hal membangun Masjid, 

pembagian nasi Jumat setelah melaksanakan kegiatan sholat Jumat berjamaah 

dimasjid, khitanan massal, peduli bencana, kegiatan ramadhan dan mendirkan 

rumah Quran. Dalam hal ini nilai-nilai pendidikan Islam berhasil ditanamkan pada 

saat mereka melaksanakan kegiatan PPM. 

Nilai akhlak adalah tingkah laku yang baik yang dimiliki oleh setiap 

manusia, baik antara manusia dengan Tuhan, salah satunya kegiatan Pengadaan 

Perlengkapan Sholat di pusat perbelanjaan, yang rutin dilaksankan 2 minggu 

sekali. 

Dengan demikin nilai pendidikan Islam yang berhasil ditanamkan bagi 

generasi muda saat ini adalah nilai keimanan dari setiap kegiatan atau program 

yang dilaksanakan oleh PPM. 
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2. Implementasi Organisasi PPM dalam meningkatkan Nilai-nilai 

Pendidikan Islam  di Kota Manado. 

Berdasarkan temuan hasil peneltian, telah diperoleh data-data tentang 

organisasi pemuda peduli Masjid, program yang dilaksanakan, relawan, donator, 

serta Masyarakat kota Manado. Peran Organisasi Pemuda Peduli Masjid dalam  

meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan Islam di kota Manado. Bahwa PPM 

sangatlah berperan penting serta berpengaruh bagi generasi muda saat ini dimana 

penanaman nilai-nilai pendidikan Islam yang tentunya dapat membawa gerakan 

perubahan atau hijrah untuk anak muda serta dapat memberikan teladan untuk 

masyarakat sekitar bahwa dengan keberadaan dari organisasi ini dapat 

memberikan nilai yang positif dan meningkatkan nilai-nilai Pendidikan Islam.  

Maka melalui program rutin yang dilakukan oleh PPM ini segala apa yang 

diharapkan akan tercapai, dalam meningkatkan nilai-nilai pendidikan Islam di 

kota Manado.  

Implementasi penanaman nila-nilai keislaman terbagi menjadi tiga yaitu, 

nilai akidah, syariah dan akhlak. Dalam hal ini PPM melaksanakan kegiatan 

donasi Masjid, khitanan massal, dan mendirikan rumah Quran, PPM 

melaksanakan kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan sholat berupa mukena, 

Qur‟an dan sendal wudhu, serta kegiatan rutin  yang dilaksanakan berupa donasi 

anak yatim, fakir miskin, marbut masjid, guru taman pengajian alqur‟an (tpq). 

Nilai akidah, syariah dan akhlak merupakan inti dari ajaran Islam. Akidah 

mendasari syariah dan syariah tanpa akhlak akan menjadi kezaliman.  Seseorang 

bisa dikatakan muslim yang baik ketika ia memiliki akidah yang lurus dan kuat, 
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sehingga mendorongnya untuk melaksanakan syariah dan tergambar akhlak yang 

terpuji pada dirinya. Maka dari itu adanya program kegitan rutin yang 

dilaksanakan oleh PPM dapat berdampak baik serta meningkatkan nilai-nilai 

pendidikan Islam bagi setiap anggota maupun masyarakat di kota Manado.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan  yang telah dikemukakan 

oleh penulis sejak bagian pendahuluan sampai pada hasil penelitian dapatlah 

dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Upaya Organisasi PPM dalam Meningkatkan Nilai-nilai Pendidikan Islam 

di Kota Manado. 

 Upaya peningkatan keagamaan yang berhasil ditanamkan dalam setiap 

program yang dilaksanakan yaitu program Program yang dilaksanakan PPM 

mencakup kegiatan a. donasi masjid berupa bahan materil, b. santunan ke anak 

yatim, guru TPQ, fakir miskin, muadzin, dan marbut masjid,  c. mendirikan TPQ 

atau Rumah quran, sekarang sudah berdiri sebanyak 3 (tiga) Rumah Quran d. 

Perlengkapan sholat untuk mushollah di pusat perbelanjaan berupa; sandal wudhu, 

dan  mukena yang dinamakan dengan kegitan mukena charity yang dilaksanakan   

2 (dua) minggu sekali. e. khitanan massal, yang sering dilaksanakan pada saat 

libur sekolah biasanya akhir bulan. 

 Tentunya dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PPM sendiri 

lebih mengacu kepada tiga nilai yang ada, yang mengarahkan serta mengajarkan 

keimanan, kepercayaan kepada Agama yang diwahyukan Allah Swt., kepada Nabi 

Muhammad saw., serta bisa berfikir bebas, sosial, tanggung jawab, dan kejujuran.  

Dapat dikatakan bahwa segala program yang dijalankan oleh PPM dapat 

memupuk kesadaran bagi anak muda saat ini yang tentunya membutuhkan 
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bimbingan yang khusus dalam mempelajari nilai-nilai pendidikan Agama Islam 

sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua daripada generasi muda saat ini 

dapat membawa nilai yang positif.  

2. Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam pada Organisasi PPM di 

Kota Manado. 

Penanaman nila-nilai keIslaman terbagi menjadi tiga yaitu, nilai 

akidah, syariah dan akhlak. Dalam kaitannya, tentu ketiga nilai tersebut 

memiliki peranan yang sangat penting. Dalam nilai Akidah sendiri memiliki 

kepercayaan terhadap diri sendiri serta dapat membentuk pendirian yang teguh, 

sabar, taat, jujur, dan adil. Dalam hal ini PPM melaksanakan kegiatan donasi 

Masjid, khitanan massal, dan mendirikan rumah Quran, serta kegiatan lainnya. 

Begitupun dengan nilai Syariah yang dimana terdapat terdapat nilai adab serta 

kedisiplinan yang semuanya itu adalah nilai yang ada. 

PPM melaksanakan kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan sholat 

berupa mukena, Qur‟an dan sendal wudhu. serta nilai Akhlak yang dalam hal 

ini lebih kepada keimanan, tawakal, yang mengarah kepada sifat kerohanian 

dari setiap anggota yang ada, dan nilai persaudaraan yang tertanam didalam diri 

setiap anggota dan itulah yang memupuk rasa kebersamaan diantara anggota 

yang ada serta rasa tanggung jawab yang besar. Seperti program kegiatan rutin 

yang dilaksanakan oleh PPM berupa donasi anak yatim, fakir miskin, marbut 

masjid, guru taman pengajian alqur‟an (tpq). 
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B.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis untuk organisasi PPM 

saat ini agar meningkatkan berbagai kreativitasi yang dapat menunjang proses 

peningkatan nilai-nilai pendidikan Islam pada masyarakat umum di Kota Manado. 

Evaluasi perlu dilakukan guna mendapatkan masukan tentang berbagai bentuk 

kegiatan yang akan dilakukan oleh PPM guna menjadikan PPM lebih baik lagi 

dan lebih eksis di Kota Manado dan juga perlu inovasi yang lebh dengan semakin 

menggali potensi-potensi sumber daya manusia yang tersedia guna pembinaan 

yang berkelanjutan. 
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Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 2 Pedoman Wawancara 

KETUA ORGANISASI 

1. Apa pendapat bapak/saudara tentang PPM? 

2. Mengapa dinamakan Pemuda Peduli Masjid? 

3. Bagaimana upaya bapak/saudara sebagai ketua dalam meningkatkan 

nilai-nilai pendidikan Islam di kota Manado melalui program-program 

yang PPM buat? 

4. Apa saja kegiatan atau program kerja PPM? 

5. Apa korelasi dari kegiatan yang dilaksanakan dengan meningkatnya 

nilai-nilai pendidikan Islam di Kota Manado? 

ANGGOTA/RELAWAN PPM 

1. Tugas dari pada setiap anggota? 

2. Bidang atau tanggung jawab dari setiap anggota? 

3. Apa yang mendorong bapak/saudara sehingga aktif dalam mendukung 

serta membantu pada setiap kegiatan PPM? 

MASYARAKAT 

1. Apa yang dimaksud dengan PPM? 

2. Mengetahui PPM dari mana? 

3. Bagaimana perasaan diadakannya Program/kegitan PPM? 

4. Apakah dengan adanya organisasi PPM dapat nilai-nilai pendidikan 

Islam di kota Manado? 
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Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara 
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Lampiran 4 Akta Notaris 
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Lampiran 5 Tentang PPM

 



77 
 

 

Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 7 Pedoman Observasi 

Hari/Tanggal : Minggu/ 1 November 2020 

Jam  : 13.37 

Tempat : Kalindorang, Kelurahan 1 Bitung  

Objek  : Kegiatan Organisasi PPM (Pembukaan Rumah Qur‟an di Bitung) 

 

1. Alamat/ lokasi sekretariat PPM? 

2. Lingkungan PPM? 

3. Program kegiatan PPM? 

4. Proses kegiatan program kerja PPM? 

5. Sarana dan Prasana dalam program kegiatan PPM? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8 Dokumentasi 
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Dokumentasi Pada saat Pembukaan Rumah Quran Zaid Bin Tsabit di 

Kalindorang, Keluruhan 1 Bitung.  
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Dokumentasi dengan Masyarakat yang ikut dalam kegiatan PPM. 
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Dokumentasi dengan Anggota/Relawan PPM di Kampus IAIN Manado. 
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