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KATA PENGANTAR

B ismill ahirrahmanirrah im

Dengan nama Allah Yang maha Pengasih dan Maia Penyayang.
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang merajai alam semesta.
Semoga shalawat dan satram bagi junjungan Nabi Besar Muhammad
SAr*, serta bagi keluarga dan para sahabatnya. Amin.

lzinkanlah saya pada hari yang berbahagia ini untuk menyam-
paikan terima kasih vang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah memtrimbing . mengarahkan, mendorong serta menghantarkan
saya sehingga memperoieh kesempatan Pengukuhan Guru Besar ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginva saya
sampaikan kepada ;

- Rektor IAIN Antasari Baniarmasin dan Pembantu-Pembantunya
serta seluruh staf administrasi Kantor Pusat IAIN.

- Ketua Senat Ai Jamiah serta seiuruh anggotanya riang telah mene-
rima dan menyetujui pengusulan saya sebagai Guru Besar Madya
IAIN Antasari Baniarmasin. sehingga terbitlah Surat Keputusan
Presiden RI No. l5iK Th. 1991 tanggal 16 Nopember 1991. terhi-
tung mulai tanggal I April 1991.

- Dekan dan Staf serta seluruh karyawan pada Fakultas Ushuiuddin.
atas segala kerjasama dan bantuannya selama saYa mengabdikan
diri di Fakultas tersebut.

- Juga kepada hadirin dan hadirat yang telah meluangkan waktu
untuk mendengarkan uraian pengukuhan ini. Untuk itu sava
menyampaikan penghargaan -vang setingg i +inginya.

- Akhhirnya kepada keluarga saya .vang telah mendorong. meresrui
serta mendoakan segaia usaha dan pekerjaan saya selama ini.
Untuk itu sava sampaikan penghargaan dan cinta kasih yang setu-
lus-tulusnya.
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I. PENDAHULUAAI

Mas'alah remaja pada setiap saat merupakan sarah satu mas,a-Iah yang dipersoalkan oreh pemeriniah. tokoh-iokor, ,n.r.n.*r.ar" para
guru. da_n glang tua.yang menaruh perhatian terhadap pemtrinaan
remaja. Lebih { ebih situasi akh ir-akh ii ini kal angan r;;d Js ia sekot atr
rye1u.ruykkan prilaftu yang menyimpang. yakni 

-terjadr 
f.it*lar, ian ornti.ndak kekerasan, bahkan pengrusaka-n' ierta pembunuhan, sehingga

d irasakan sangar mengganggu -keamanan 0." ili."i-u.n li.. yrr.trt.
fglain jn1 ad-a. sejumlah tokoh wanita yang menyatakan dengan sejum-lah tuduhan "kenakalan remaja, suka'memberontak. tak nienghargar
orang tua dan sebagainya".

Menurur keterangan ahli ilmu jiwa bahwa pemirinaan remajaitu memerlukan suatu kekhususan sesuai d.ng- sitat-iirariertenm vang
ada pada dirinya. karena. ia.sedang menjalini masa krisis-oun gon.u-
ngan-goncangan batin pada dirinya. Remaja itu memang unik keadaan_
nya. karena memang masih dalam fase peikembangan.

Meskipun masa krisis dan goncangann batin itu bersifat
sementara. namun sifat sementaranya ini.justru mempunvar kesan langamar dalam pada dirinya. bila dihadapkin kepadan'va ;."r* olki"i.oleh ka.rena itu penurls memandang perlu meratrilan-fi"rnt,ut u.untentang "Dakwah Di Karangan Remaji". dengan tuiu.n agJr-r*t,up.,uru
dakwah (da'i) mubailigh. guru agi*a. prig^u'h rercimpot rema.ia
maupun orang tua remaja dapat mengenal sebaik_baiknvi mas'alair_
T3t'".14 yang sedang mereka alami iiwaktu rn.nglniok';;;; kririsDiperlukan juga seorang da'i yang mengerahui tencing'rii.rf . ,itr, .irnkehidupan moral serta sikap meieka tJ.nro.p .g.ri. a-!i'oara ca,i
dapat menyampaikan dakwah secara haik dan tepai E-" i'

a Hadis Rasulullah SAS'
(2\ "2 2lr)-,----'.';2""')'s2orr.)1.i' o jo/ ./., . /
. ff o' Jr ) fs.frro;^\ d,\.\e €Snf \,.r

(B arang sj.apo yan g men ganl urkan ktpoda le hai knn m aka he nd aH ah an i u ra n -n1,a itu dilafulcan dengan cara yang baikt.
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il. Kehidupan Jasmani, Rohani dan Keadsan Lainnya

A. Kehidupan Jasmani

, Fada permuiaan rnasa remaja kita-kira umur antara l3 dan i6tahun terjadiiah pertumhuhan iasmani vang cepat, Ia mengaiami peru_
baha.n -iasmanil'ah dari anak_ menjadi oewasa. rubuhnya ,.-g.., men.ve-
ru.r.ai cufuh orang dewasa. Karena perrumbuha.nn.ui ;o_i,.pi-r;#;;
tuhkan kacar makanan vang cukup dan trergizi;e;. tib"iiy, ,rrup
seirat.

Kalau aturan kesehatan daram rnakanan iidak terpenuhi. mungkin
sekali keseharannya akal te183ngry 

.ala! perkembanga,i utu.tnva tiOaf
ll]Tl,T{: misatnva perrumbuhan-Ux dan lengan tait*G; meman_
Jang trdak sermhang dengan besarnya badan.

Pertumbuhan jasmani yang iep.at itu membawa goncangan bagiremaja karena berubahnya keienjlr oitam rubuh. Keieniar t*"t-nanoth*rhenti lalu berganti d.engan 
-karenjar 

dewasa yung'*.ng.liuattan
pertumbuhan sex pada diri remaja disertai adan!.a ;;r-bfi;; bagianiuhuh.

Perubahan iasmani yan-g cepat itu menyebabkan goncangan
perasaan terurama kalau.perubahan yang dialaminya itu tidaf dipatraini_
nya sehingga menimbulkan pula dororigan_dorongrn U.., Vr"g belumdikenalnya pada masa kanak-kanak. yulru recenoErunlan-felaoa ;enislain.

B. Kehidupan Rohani

Remaja itu sed.ang mengarami pernrmbuhan meniadi dewasa. danitu berarti bahwa ia bukan .nlt tr.it lagi. terapi :"gi trri", ffi#.Sikap ingin meniru mulai rnenonior, men"iru apa yang rJilihat. didengar
dan dihayati. 

.Apa saja yang dirasakannya inoatrt*n?iru**"r. tsukanyang lahir saja yang ingin ditiru. bahian sitap f,iOup ,*rloirng y.ngmenjadi pujaannya trenoat,oitirunya juga. baii *dg;;;iil!, rrp.r_cayiun maupun pandangan hidupnya. Sikap orang yang dikagumi oreh



remaja puteri ialah bapak guru yang peramah dan bapaknya sendiri
yang kasih sayang dan bertanggung jawab penuh kepadanya. Itulah
sikap yang selalu menjadi pujaannya. Adapun rernaja putera mempu-
nyai kesukaan meniru tingkah laku bintang film, juara dan pahlawan
yang dikaguminya, disarnping cenderung menginginkan kasih sayang
dari ibu.

Tentang sikap ingin diperhatikan oleh orang lain vaitu berupa
perwujudan tingkah laku yang aneh-aneh, sepeni memakai pakaian
yang menyoiok. mode yang terbaru, suka mengebut, mencoba yang
terlarang dan lain-lain.

Sikap ingin diperhatikan ini ada yang menonj*i k+ arah positif
dan ada yang ke arah negatif. Yang positif seperti adanya keinginan
d i ikutsenakart dal am kegi atan-kegiatan kemasyarakaian ?ang sebenar-
nva ia belum matang untuk mencampurinya. seperti timbulnva gagasan

dan usul-usul yang muluk 5"ang sulit untuk diiaksanakan.
Kehidupan rohani remaia vang lain yaitu sebagai yang digambar-

kan oleh Grijns dan Reksosiswoyo sebagai berikut :

"Pubertas iru ialah priode pembentukan cita-ciia, tapi ia belum rnasak

untuk rnengembangkan nilai kerohaniann.va. Perhubungannva dengan
orang-orang yang menjadi lambang cita-citanya" seperti pahiawan.
orang pandai. orang alirn dan orang saleh akan memudahkan ia ke arah
yang suci. yang baik. indah dan sebagainya. akan tetapi apabila ternyata
orang yang dipujanya itu ternyata tidak sebagaimana apa yang dipikir-
kannya maka orang tersebut dikesampingkannya dan kemudian remaja
itu mencari orang lain untuk dipujanva. Dengan demikian puber itu
selalu berjumpa dengan nilai hidup yang berlainan dengan tujuan yang
berlainan pula.

Terhadap semua itu puber harus menentukann pendiriannya
sendiri. Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa pubertas itu
ialah "Se&olah pralaek bagi hidup " . yaitu sekolah berbuat. di rnana
sambil membuat percobaan dengan nilai-nilai hidup diadakan perse-
diaan untuk memasuki pergaulan hidup yang luas.

Daya pikir remaja mulai masak dan sudatr dapat berpikir abstrak
dan logis. Dan sehubungan dengan bertambahnya perfumbuhan saraf
otak maka wajarlah kalau hal itu dapat mempengaruhi perkembangan
daya pikirnya. Pemuda yang telah meniadi masak ini dapat lebih baik



berpikir abstrak dg rebih baik. bernrnrr seqra rogis daripada seberurp

ilI13"rf,?,lffil.t- daya kritiknti;" meningiat i.*i;, t*r,.oip
Oleh karena j1 remaja.*rpg pemb.ayah dan mengeritik semuaperintah atau larangan yan! Oitetul[.1 o1.n orang ruanya. Ia menye.tidiki apa sebab piintfi-ili il;;q,. d.an apa.pura sebab iaranganyang dinasetratkan oreh orang tu. itu iio.t boreh dikerjakan. Demikianpula perajaran-perajar.n gur-u *"i.ru diirrir. i."g." ffiril; terutama.terutama perajaran 

?g.toa dar.i guru .!.r, arau ceramah agama darimubal r igh' Mar ah^ ia_ ser ar u. u Jrianyl"-,rnyr, apabir a ioa ler ai araoagamatceramah asama yang kurangi"gii itrr i.r,;;il iifat oiterimaoleh akalnya y*gL,t,, ,tu.

.Bila 
guru agTT 

lid_ak 
dpat.pglSatasi atau menjawab mas,alahyang diragukannya maka guru iiu oie;etiry. o- *r,irny.'iil".t r"no.-pat kepercayaan lagi dihaiinya.

Demikian keadaan kelidupan rohani seorang remaja.

C. Sikap Khusus Remaja Terhadap Agama

Batas akhir umur keremajaan daram har kemantapan kehidupanberagama bagi remaja_a.p"t orpd.paniJg sampai umur z3 tatun. oapatd i katakan d is i n i bahwa ieber um'p.ti,rollpr-ri"o i' r.,op.i'i.i, u.,.,umur tersebut, kehidupan beragam*y. ra'r, mengarami pasang surut.
I1*,"9:!.9*C ada gelbmbggi*g t*ar atau kecil yang dapat merin-iangr semangat agam^any_a- 

IaOing*adang,semangat agamanya iru lajudan kadang-kadang tenang-tenang saja. pada masi orri'iti.n-i*hidupanberagamanya berum stabir. 
'o.si-h 

ild; menerima pengaruh dari ide

Lebih jelas s.ikap remaja terhadap agama oleh DR. ZakiyahDerajat telah diuraif11!1cai o*i.,,, ,.bar datam bukunya ,,//mn

{'{,f #'Kr'.',Hf,lilHffi * jmfllt*i:lit?iflT'ill
I Percaya dengan turut-turutan
a. percaya dengan kesadaran

1 Percaya dengan ragu_raguc. r lqak percaya sama sekali, atau cenderung pada atheis.



Remaja golongan pertama melakukan penghayatan dan pengama-

lan beragama hanyalah karena orang tuanya, masyarakat yang meling-

kunginya dan teman-teman yang mengamalkan agama dengan baik'
Kesidaian beragama bagi remaja golongan kedua akan timbul dengan

baik apabila ajaran dan dakwah diterima dengan akal sehat. dengan

selidik dan dengan kritik yang berdasarkan ilmu pengetatruan.

Golongan remaja yang ragu-ragu terhadap agama yaitu apabiia

ajaran cian dakwah agama yang diberikan kepadanya semenjak kecil
lebih bersifat otoriter, paksaan dan lain{ain.

Besar kecilnya kebimbangan terhadap agama berhubungan erat

dengan pengalaman dan proses dakwah yang diberikan. Bila proses

dakwah atau pendidikan agama yang diberikan itu berwujud setengah-

setengah maka kemungkinan keraguan beragama menjadi lebih besar

dan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pindah ke

agama lain.
Banyak anak-anak yang karena kematian ayah dan melihat pen-

deritaan ibu menjadi ragu-ragu terhadap keadilan dan kemurahan
Tuhan. Lambat laun hal yang seperti inilah yang memungkinkan anak

itu tidak percaya lagi kepada Tuhan. apalagi kalau masyarakat dalam

lingkungannya benci kepada agama.- 
Keterangan seperti tersebut di atas telah pernah disinggung oleh

Rasulullah dengan sabdanva sebagai berikut :

,;-;;\"i,) g;K";r'F{(
07 ampi r -hamp ir k"fakir an itu me ni e rumuskan kp ada kcknfi r an )

Adapun golongan remaja yang keempat yaitu golongan remaja
ketiga yang proses keraguannya terhadap agama makin meningkat dan

bertambah. Salah satu hal .vang dapat mendorong seorang
pemudalpemudi sampai kepada mengingkari wujud Tuhan iaiah doro-
ngan seksual. Sesungguhnya dorongan yang tidak terpenuhi akan

menyebabkan kecewa. Dan apabila kekecewaan itu berulang-ulang dan

bernrmpuk-tumpuk akan bernrmbuhlah pada dirinya pesimis dan putus

asa. Seorang remaja yang kurang meresap nilai agamanya daiam jiwanva
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lambat laun akan marah dan benci terhadap agama, juga benci kepada
nilai-nilai akhlak yang ia pandang sebagai penghalang hawa nafsunya
dalam mencapai kepuasan hidupnya.
Demikianlah uraian singkat tentang sikap remaja terhadap agirma.

D. Yang Dihajatkan Remaja Dari Orang Tua

Biasanya orang tua masih memperlakukan anaknya yang masih
remaja itu sebagai kanak-kanak. karenanya orang tua masih banvak
melakukan perintah atau larangan dan teguran. Remaja juga tidak suka
kalau orang tuanya selalu mencampuri urusan pribadinya.

Di samping itu orang tua sering dalam periakuannya tidak tetap.
kadang-kaang ia memperlakukannya sepeni anak. tetapi kadang-kadang
rema-ia itu dipandang sebagai orang dewasa. karena tubuhnya telah
besar seperti orang dewasa.

Dari pengalaman hari-hari dari orang yang sudah berkeluarga
dan mempunyai beberapa anak remaja kita memperoieh keterangan
bahwa remaja itu cenderung untuk menyembunvikan hai keremajaannya
pada orang tua. Ia tidak mau terus terang mengaku pada orang tuanva
bahwa ia telah baligh (tanda-tanda baligh bagi remaja putera ialah
mimpi keluar air mani. dan bagi remaja puteri ke luar darah haidh).

Dalam pada itu orang tua pun tidak mau mernberikan penjelasan
secara gamblang dan terus terang tentang hal itu.

Kalau remaja dari golongan yang demikian itu kebetulan remaja
drop out dan belum pernah mendapatkan kejeiasan tentang hal iru tentu
ia akan mengalami goncangan perasaan yang lebih besar.

Dari uraian di atas dapat kita maklumi bahwa pengajaran atau
ceramah maupun pengajian rentang masa puber. baik yang diselengga-
rakan secara tbrmal maupun secara non formal vang diberikan oleh
orang tua di rumah atau di majiis-majlis ta'lim atau di Karang Taruna.
belum dapat dirasakan atau disadari sebagai sesuatu yang penting.

Yang dihajatkan oleh remaja dari orang tuanya atau dari seorang
Da'i sehubungan dengan masa krisis dan goncangan perasaan ialah



pengetahuan tentang,dirinya dan sikap kasih.prang orang tua sebagai-mana yang pernah dialaminya sewattu masih i.oit_t"n?[. 
-selain 

ituyang penting ialah kesediaan orang tua memberii." ulrui"gan secararerus menerus kepada remaja yang ieoang mengalami *.* pior-v..--

E. Mas'alah Lingkungan Remaja

Lingkungan remaja atau milliu adalah merupakan salah satufaktor yang mempu,nyai p.eranan penting dalam p;;;;;lrpribadian
remaja. !'ang dimaksu.d dengan iingkungan yaitu t.rpri di manaremaja itu dibesarkan, di desiatau oitotal.oaer.ir y.ng p."duduknya
fanatik kepada agama atau yang acuh terhadrp uguriru.-?.-^or, tinggaryang orang-orangnya menaruh perhatian t-riraoap perkembarig"an
agama, atau yang masa bodoh, keluarga y*g ,"ngasuhnya itu keluar_ga yang berada arau serba kekurangan] o'a iang rEuil., p.'irii"g dari ituialah pergaulan antar remaja. up.[.n pergaulan yang terpimpin ataupergaulan yang bebas. Apa yang tersebut ii rt., ir" ,i*'".iJJimas,atatr
mengenai lingkungan remaja.

Apab.ila hubungan.remaja dengan orang tuanya iru tidak baik atautidak serasi maka remaja itu akan Tari ke iiar rumair, mencari iatanpenyaluran dari kecemasan dan-goncangan.li*anya. r"rffiti; ia raripada kawan-kawannya senasib-atau k-epaia o."ang rrin'yang n'.umemahaminya.
Dalam keadaan.demikian. sering terdengar keluhan orang_orangtua mengatakan : "Anakku membaider, tiait 

^o, ^rriit, keraskepala, nalal .......dsb.

, suatu kemungkinan bahwa kejadian tersebut mungkin disebabkan
adanya pergaulan dengan remaja rain yang orang tuanya acuh terhadappembinaan (dakwah) agama, dan mungtin puta-maiy'a;"k# sekitartr*3i3 itu masyarakat yang kurang frematuhi ,j;;;;;;;;. Kalaudemikian halnya maka segeri henda[rah orang tua mengambir rangkairsupaya anaknya yang.remaja itu tidak bergiur oengai-meieka atausekurangnya membatasi pergiulan dengan mereka.
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Uraian di atas dapat kita ringkaskan sebagai berikut : 'Kalau
lingkungan remaia itu baik malu pengaruh dalcwah islamiyah yang

diieritan kepadanya al<an dapat mengatttisipasi pengaruh negaif yang

ada dalan linghtnganrrya; dalwn pada itu l<eluargarrya (runoh tangga

orang tw) itu sendiri telah meniadi rwnah tangga yang baik".
Perintah menjadikan rumah tangga yang baik telah disinggung

(Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu
dari api neralu yang bahan balurnya odalah manusia dan batu, penja-
ganya mnlaiAnt-malaikat yang l<nsar yang ktras, yang tidak mendurha'
tui Altah terhadap apa yang diperintahlcan-I'Jya dan mengeriakan apa

y an g d ipe ri nt ahl kan- llY a ) .

F. Mas'alah Sosial

Pada akhir masa remaja dan mendekati pra dewasa sekitar umur 17

sampai 21 tahun, manusia remaja mulai bersedih hati kalau dipencilkan
dari kelompok teman-temannya, karena itu ia meniru lagak-lagu. pakai-

an, sikap dan tindakan teman-temannya dalam satu kelompok.
Kadang-kadang remaja dihadapkan pada suatu pilihan yang

berat. apakah ia menuruti orang tuanya dan meninggaikan pergaulan
dengan teman-temannya atau hanyut dalam pergaulan teman yang

menyenangkan dan meninggalkan orang tua. Tidak jarang pilihannya
jamh pada temannya. jika hubungan dengan orang ruanya kurang serasi.

Kelompok remaja itu bisa menjadi kelompok negatif dan keiom-
pok positif. Kelompok negatif berbentuk Gang-Gang, perkumpulan
pemuda brandal yang sering mengganggu ketentraman masyarakat.
Sedang kelompok positif bisa berwujud sebagai organisasi pemuda

dalam bidang-bidang seperti olahraga. kesenian, agama dan lain-lain.

I



Kelompok pemuda itu berwujud positif bila dalam kelompok
tersebut ada seorang dewasa yang dipandang sebagai pemimpin itau
gebagai Da'i mereka. Dengan demikian remaja yang terpimpin dengan
baik pada masa sekaranglnsya Allatrakan menjadi orang dewasa yang
berguna dan berfaedah bagi bangsa. negara dan agama.

Hadis Rasulullah dalam sebuah kitab "Atrarbiyah Wal Adabus
Syariah" tulisan DR. Abdur Rahman Afandi, tertulis sebagai berikut :

2\i "d', v(!," ht, 5i1 )tL)r, :J;r:'i
Wu#,ru*u*:l&:rd:Hd,
_ ( 

"$""{',aYii'^Y+Gr.:+G'Jr9r;(Perumpamaan orang yang bersahabai dengan orang 1,ang baik dan
bersahabat dengan orang jahot adalah seperti orang 1,ang membawa
kastuyi dan orang yang meniup api di dapur tukang besi. Orang yang
membawa kasturi meungkin akan memberi bau-bauan yang harum
kepadamu, mungkin kamu dapat membeli kasturi daripadanlta ateu
lumu memperoleh bau harum dari padanya. Sedang api dapur tukang
besi mungkin akan membakar pakaianmu karena percikan api, dan
mungkin l<ntnu memperoleh bau busuk dari padanya).

Hadis tersebut menyuruh kita supaya memilih pergaulan dengan
orang yang baik dan menghindarkan diri dari pergaulan orang-orang
yang bermental buruk. Sesungguhnya duduk bersama orang yang bail
(salih) akan membuat kita berlaku kebaikan, berbuat ihsan, dan t<ita
akan merasa senang karenanya. Sifar-sifat yang terpuji yang ada
padanya akan mempengaruhi kita sehingga kita turut terpuji. sebariknya
bergaul dengan orang-orang yang bermental jahat akan mengakibatkin
kita terjerumus ke dalam kejahatan pula.



Firman Allah dalam surat Al Furqan ayat 21,28 dut 29 sebagai

'syts4::4.
(Dan ingatlah hari (ketika itu) orang yang dhalim menggigit dua jari-
nya, seraya berkata : "Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan
bersama-sarna Rasul ". Keqelakaan besarlah bagihr; kiranya aku dulu
tidak menjadikan sifulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah
menyesatkan aku dari Al Qur'an ketika al Qur'an itu telah datang
l<epadafu. Dan adalah q,aitan itu tidak mau menolang manusia).

G. Mas'alah Akhlak

Sering kali kita mendengar keluhan orang-orang tua. guru.
muballigh dan para pemimpin bahwa para remaja, pemuciaipernudi kita
dewasa ini telah kejangkitan demoralisasi cian dekadensi moral. baik
yang datangnya dari luar maupun dari dalam. Oleh sementara ahli
penyeiidik disinyalir bahwa masuknya dekadensi moral ke negeri kita
adalah merupakan salah satu usaha yang diiancarkan oleh suatu golo-
ngan yang anti kepada Indonesia dan falsafah Pancasila.

Mereka merongrong Pancasiia dan kewibawaan pemerintah yang
sekarang sedang menggalakkan pembangunan dengan jalan merusak
mentai dan akhlak para remaja dan pemuda pemudinya melaiui berbagai
media yang merusak seperti film, pertunjukan kemaksiatan. gambar-
gambar yang merangsang dan hasil-hasil kebudayaan yang dapat
merusak kepribadian bangsa, khususnya terhadap remaja-remaja yang
sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menggiurkan dan menye-
satkan.
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Kedudukan akhlak dalan agama Islam addatr merupakan urutan

yang ketiga setelah akidah dan syariah. Karena itu selain Nabi

irtuti"*111iO berkewajiban menyampaikan akidah dan syariah kepada

seluruh umat di peloiok dunia, juga berkewajiban memperbaiki budi

pekerti umat manusia. sebagai yang beliau sabdakan :

6F i6) O v;ri\(,\4' -;t:#fft.

(sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekcni yang

mulia)

Akidah, syariah dan akhlak karimah adalah merupakan tiga elemen

dalam Islim yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling

menguatkan

III. Pelaksanaan Dakwah Terhadap Remaja

untuk membantu remaja dalam melalui masa krisisnya dan

mengatasi goncangan-goncangan batin dalam dirinya serta membantu

pernimbuhin jasmini dan rohani remaja maka penyelenggaraan dakwah
'hendaknya 

diiaksanakan secara terpadu dan menjalin kerjasama antara

pelaksana dakwah yang terlibat dalam tuga^s tersebut'

Orang tua iemaia yang bertindak sebagai Da'i di rumahnya

hanya dapat-menyempatkan waktunya beberapa saat untuk rnelakukan

bimbingin keagamaan dan hal-hal yang bersangkutan dengannya. ltu
pun mJngkin terbatas pada golongan orang tua yang menyadari dan

mengerti.-tarena tidak iemua orang tua mengetahu.i materi dakwah dan

..tu-p"ny**paiannya. Dan yang mungkin dapat dilakukan oleh orang

tua Oitam trat ini iilah berdakwah secara fi'liyah atau uswah hasanah

(memberi keteladanan yang baik sesuai dengan ajaran agama) selama

berada di rumah.
Guru di sekoiah dapat melaksanakan dakwahnya melalui bebera-

pa pengajaran. Pengajaran umum yang penyampaiannya dikaitkan serta

l1
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$f,t

iffig::,ffi.f:nttn asama adalah dipandang sebagai suatu usaha
Mitiu/rinskungan di rumah. sekorah dan di masyarakat dapatdibuat sedemikiin rupa rringga rb*prt.n sebuah trariparan mediadakwah di mana remaja u"*i?i_?i^u:* t 

"rpr.an 
itu.Di kampung.trTpql tinggai i.i.i, diangkat seorang atau lebih-v'ang bertindak setaku- dl , tylfiiil,d'uou utama) yang ak;n memberi_

fLllttt"san 
asama dan'hal-riaiirin yrng ueiriita-n o.ngrn ajarun

Ketiga peraksana dakwah rersebut dapat menyerenggarakand ak wah s ecari k erj a sama-; ;;il; ;;_q.1, ru *.i;r";;; rusasnyasesuai dengan keperluan i,d;ihi,"lri ur"r,.,;r;j;.-U;ilk iru diper_I u kan usaha-usah a out*ri, i""p# ?il;gan berikut in i .

A' Memberikan Informasi Dan pengetahuan 
Tentang Remaja

Sehubungan dengan yang telah diuraikan pada bab II pasal A.tentang keadaan iasmani..i*u]u. *.i. rrri_i,.i d;j ;;;;;engenaiperrumbuhan iasmani dan kerainan yr"gi*;.oi pada dirinya, hendakrahdipahami oleh dirinyl;ibil;ffi ,rrt* ylil.. Karena irib.,i. orans
i:,Xfl ;:i,llilil. I ::l:*:fi o 

"p' 
t''.!,r. in kan k ep ad a rem aj a b ah w a

atau ti kd i r ru i 

"r, 
i ifi 'fil,l J i::":',fi:,.?ilX ,li: ?ft::*, f H#l

il:'f il:ffi:t# u tr a n vin g:' *'p u'i u 
"u 

n tu t', 
"r 

uii u' T"iJirp.,.r,, n
sehubungan dqngr pernrmbuhan fisik yang rnenonjor tapi betumharmonis anmra t,asiai_uagi;il;;;;ng situ irng.n irinf,va. maraDa'i, orang rua maipun g";;;;'rriy". *.rt,erikan pengenian ten_tang perlun)'a meniaga teleiratan. trilui irru,ur. memueiitfi- lor,op._tan kepada remaii intuk *;l.i;;;"oi.hrug. yang berguna untuk

[HjXTll J :n:lff n:* ffi;ffi ; i n i s . I a nt u, ;.; 
- 

d;;, enj ad i
Da'i dapat menyampaikan dakwah ,

s anan ya p 
"niu 

i n 
".n i ffi ;;;ffi ;:ifrf ff; *'#ll3-.l"Jj;;-
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& -i ^r,YJ,.*, 
; ;.^+ ;W- 6 91i1.,-,$t, r*r#v v- w) r ", ) ojL"y;rt ""-^-(rr

Dan siupkanlah untuk menghadapi mereka kchhtan inh)arun {pd sdia'

ajaran tentang itu. baik yang terdapat dalam Al Qur'an maupun Hadis
Rasul.

Materi dakwah dalam hal ini antara lain seperti yang terdapat
dalam Al Qur'an, surat Al Anfal ayat 60 sebagai berikut : .

yang lcntnu sanggup mengadalunnya, dan dari latda yang ditebat uwuk
berperang yang dapat menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan
orang-orang yang selain merelu vang tidak mengetalminya. Apa saja
yang kamu naftnhkan pada jalan Allah akan dibalas dengan cukup
kepadarnu dan lutnu tidak alun dianiaya)^

Ayat tersebut selalu digunakan untuk perjuangan khususnya dalam
peperangan. Kekuatan selalu diartikan pada alat-alat perang yang
tersedia. termasuk juga barisan kuda yang akan bertempur. disamping
juga semangat jihad vang harus berkobar. Semuanya dimaksudkan
untuk mempertakuti musuh yang akan dihadapi. yang menunjukkan
permusuhannya kepada Allah dan kaum muslimin.

Meskipun yang demikian sangat diperlukan untuk pertempuran.
tetapi kekuatan itu bukanlatr bermaksud semata-mata perang, tapi juga
dimaksud kekuatan fisik yang harus dimiliki oleh setiap prajurit.
Mengingat itu maka kaum muslimin harus mempunyai kekuatan juga
dalam fisiknya.

Pada jaman modern sekarang ini. naik kuda. melempar panah
dan tombak sudah menjadi kebiasaan untuk dipertandingkan.

Hadis-Hadis Rasulullah

Di dalam suatu hadis dari Siti Aisyah yang diriwayarkan oleh
Abi Daud dan dikeluarkan oleh Nasa'i dan lbnu Majah, adalatr sebagai
berikut :

t
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"sesungguhnya Ais.vah bersana Rasulullah melahrlun olahraga ialan
laki, mnl<a Aisyah mengatalcan : "Aktt berlomba lari dengan Rasulullah
makn aku dapat mendahuluinya dengan langkah kakiku. Akan tetapi
diwatau daging badanku semakin banyak dan aku bertambah gemuk,

dilakutcan lagi perlombaan, malu beliau merdahului afu" lnlu beliau
bersabda : "Kemenanganku ini mengimbangi kemenanganmu dimasa

)'ang lalu".

Perkataan Umar bin Khattab

Supaya anak-anak mempunyai ketrampilan dalam bidang oiahraga.
beliau mengatakan sebagai berikut.

j5t ,"2/S / /. ./ r, - \r'.: l;,5-A-':*i
2)/t / c/. o)*7

'*5,Y-ti I+
z/y'- \\
a.r_ t^J

(Aiarkanlah anak-analsnu melempar, berenanR dan memacu kudat

i{adis lain menYatakan : , o L ,,.. / Ca , '/* 'u} o}a/

-t*#r, *",ft,i* arJr-')r..1-i o'r; -s ,fJi, *'J"-);t' 'lrJ 
f t,- u', r J- J, r/,/
),, o) / \.. , i" , *,), /
( 4-^^'*''\J)) ' -*- F qJ

lorang mu'min lo)ng kuo, itu lebih baik dan tebih disukni Atiah daripa-
da orang mu'min tang lemah. sekniipun masin'g-masint itu ada kzbai-
kannr"a ...........)

B. Penyampaian Dak*'ah Ssuai Dengan Perkembangan Rohani

Sehubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan rohani
remaia. baik dalam segi pikirann,va. da;"a kritik. sikap ingin diperhati-
kan dan lain-lain. sebagaimana telah diterangkan pada pasai -vang lalu.

L1
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maka dakwah harus dilakukan dengan berpedoman anrara lain sebagai
berikut.

- Anjuran kepada kebajikan hendaklah dilakukan dengan cara yang
baik.
Hadis Rasulullah :

I
I

Bila dakwah dilakukan dengan lisan hendaknya keterangan vang
disampaikan Da'i sesuai dengan tingkat kecerdasan fenerimi
dakwah, dan pembahasannya hendaknya simpel dan logis.
Hadis Rasulullah :

,,4;;:";",X-,,."u; # ill :# Gr:^(;
\'1:;'r"r) )

(Kami paro Nabi diperintahkan supaya berbicara dengan manusia
menurut kadar aknl ipikiran merekn; ,

Bila dakwah diiakukan secara fi'liyah maka hendaklah Da'i menam-
pilkan p.erbuatan-perbuaran terpuji dihadapan rema.ia dengan tu.iuan
memberikan uswah hasanah.

H.A.R. Fahruddin menvarakan :

"Suatu hal yang mendapatkan perhatia, j.ang lebih serius ialah
perl.unta Da'i me4ialankan dalwah praktis 1,akni dahvah dengan
aWtlaqul karimah".

Perintah atau larangan yang disampaikan kepada remaja hendaklah
diiringi.dengan penjelasan yang rasional. Banyak-banyak nasehat
tidak disukai oleh remaja. sedang merangsing pemikiran dan
menganalisa suaru yang menarik remaja adalah suatu tindakan yang
bi-iaksana.
Sehubungan dengan sikap remaja vang ingin mendapatkan perhatian
orang iain seperti perbuatan neliad. kebut-kebutan yang bisi menda-
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tangkan risiko bagi dirinya dan diri orang lain hendaklah disalurkan
kepada saluran yang wajar. Misilnya, kebiasaan suka ngebut hen-
daklah disalurkan pada lomba balap, kebiasaan berkelompok dalam
tindakan-tindakan yang negatif dapat disalurkan pada tindakan yang
positif, seperti kelompok olahraga, kelompok kesenian. kelompok
study, kelompok keagamaan dan sosial dan lainlain.

- Sikap ingin meniru apa yang tidak senonoh dan bertentangan dengan
agama atau moral dapatlah dialihkan kepada meniru yang baik.
sepeni meniru perjuangan pahlawan, meniru kedermawanan soorang
dermawan. mEniru kesabaran para NabiiUlama yang sedang ditimpa
musibah dan tetap berjuang menegakkan kalimah Allah dan sebagai-
nya.
Usaha ke arah ini dapat dilakukan/dilaksanakan dengan menyediakan
buku-buku yang bermanfaat, menarik dan mempengaruhi pernrmbu-
han psychis para remaja, seperti riwayat hidup orang-orang besar.
riwayat para sahabat Nabi dan kisah para uiama shalihin dan para
pahlawan.

C. Pembinaan Bidang Agama

Sebagaimana telah diketahui dari uraian yang lalu tentang sikap
atau pengamalan agama bagi remaja pada trab dan pasal yang ialu.
bahwa pengamalan agama remaja ialah berlaku maju mundur dar:
pasang surur. Kadang-kadang pengamalan agama itu dilakukan dengan
bermaias-malas dan kadang-kadang dengan rajin. Dengan kata lain.
pengamalan agama masih beium stabil dan belum mantap. Hal ini dise-
babkan karena situasi psichis sedang mengalami goncengan dan pera-
saan-perasaan tegang. Bila perasaannya ada dalam situasi yang tenang.
karena mendapat perlakuan adil atau mendapat kasih savang orang nra.
maka perasaan beragama menjadi iebih maju dan pengamalannya dila-
kukan dengan penuh kesadaran.

Kekurang stabilan pengamalan beragama oleh remaja selair.
sepefti tersebut di atas. mungkin pula disebabkan oleh kurangnya usaha
dakwah dari orang tuanya sewaktu remaja itu masih kecil, atau mung-
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ffi;tt**ah 
im dilakukan oleh orang rua di rumah secara otorirer

Remaja-remaja yang mendapatkan dakwah islamiyah dengan carat id ak memberi kan k;r.;t;;;;ilrilnv.. atau tid ak mendap atkankesempatan mengkritik,d"i;;;;uioup., 
vang tidak masuk akar.drsertai dengan adanya r]nsyunsan'yang'tioit f.it. iriirt seagamadengan agama remaja) adal-ah rr-*.iiJangmudah dihinggapi keragu_raguan dalam pengamalan ,grr_y..'- ''

Remaja akan merasa getisatr dan kurang aman apab'a agama aiaukepercayaannva bertainan i.ari Arr, ,ir, 6p.ji;y#;fi ruanla,I:Itfl."." oi.a-ng ty:, qii k.;r;T#iya *.nlrrankan ibacr'ah sertamemetihara nirai-nirai agama oitar itibupn-uu'r;;;ilr;;;enorong
remaja dari kebimbangan agama.

uraian di atas dapal dikatakan dengan ringkas bahwa agamaremaja ialah hasil dari lnteratil-.rir.- r.*ui u r.n,tiii Jengan t tng_kungannya' sedangkan gambarannyu t.n,.ng Tuhan dan sitat--sifat-Nva0tpengaruhi oreh kondisiperasaan ir."'iii:., remaja iru sendiri.Dengan demikian i"ata air*"r, f.ng r,"noradi;;.ik;" kepadamereka hendaklah sesuai o*ng- 
"lartmereka dan ada relevansinva

9*nqr keh id upann-va. Dengan ;;;; i;ilenoaknya J"r*J l-i.mi yihrru drntegrasikan ke daram berbagai t etrioupa" #;k,l;ri*ui o.ng.nmenciptakan I ingkungan y.ang sesuai.
)eDagar contoh dapat dikemukakan beberapa har sebagai berikut :

- Kalau Da'i (orang tu-l. guru. mubarigh) hendak menyampaikandakwah tentans kewaj iba"n t .ru.lti o.;;;"; 
-G;. 

o"rr#l"r r"r.maka selain Da'i.sudatr metatsanalln ujr.rn tersebut. ia harusmampu melaksanakan 
.rT.nl y*g o.pur,rn.rnu** i..i"trun_ruajaran itu' vakni dapat mencipiakin ,u.r.n. saring hormar meng-hormati. suasana d1mil O* *i"" f.iru.urny, di rumah Engsa. Halvang demikian terah dina-vatakan 

"rrrr 
n^"irur"i r"irirlTi?iar, ,tf"f'f,t*'qV'#;-P"JV,*

tcsf..;\bVt>

F
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(Tidaktohdarigolonganlumi,grangyangtidakl<asihsayang'ii"d"yang mria aaidaa*nenglnrmui lccpada orang tw)

Kalau Da'i hendak menyampaikan dakwah tentang pr-insip-prinsip

ir"Jif*, kejujuran dan iain-iain,.hendaklah Da'i itu dapat memba-

wa mereta tlpada suatu suasana masyarakat di mana anggota-

anggotanya masing-masing telatr 9".tt4$ adil dan jujur'

ilir"y.rr(., yang iemikiai OapaUan dijadikan sebagai cermin.untuk

t;ii;t; ,6rij. dan dapat dipraktekkan di dalam berbagai lapa-

ngan titriOupan, seperti birlaku- sportif dalam pertandingnan olahra-

ni. aOanva lieadilari dalam pembagian nrgas, adanya keadilan dalam

iemUerian hak, keadilan dalam penilaian dan sebagainya'

iitu ,iru..i dan milliu yang melingkupi remaja itu tela{i sebaliknya

O." riO.t sebagai yang'diharaptannya seperti ajaran Da'i.yang telah

prt.ufr Oit.rim-anyi, 
'niratoya 

kerusuhan, kekacauan. ketidakadilan.

penganiayaan yang terjadi dalam m.asyarakat. maka mereka akan
'*rr:.r. i".e*i. Iiekecewaannya dihadapkan kepada Tuhan atau

k;t.a; pemimpin agama. Apabila perasaan seperti itu bertumpuk.

mungkin akan berakhir dengan mengingkari wujud Tuhan'

penyampaian dakwah kepada remaja hendaknya disampaikan dengan

uruiuo uiaian yang simpel (sederhana) tapi logis, sesuai dengan alam

piliiu" ,"rrk, ylng kriris. penyampaian dakwah kepada remaja

iid.k *".rrlukan u-raian yang panjang atau dengan memberikan

nuotr"t yang banyak. sebab kitl ielah mengetahui bahwa mereka itu

tidak menlukai nasihat.
iir"vut_o.nyak memberi nasihat kepada remaja hanyalah akan

n.nv.u.ur.an mereka bosan yang akhirnya mereka akan menjauhkan

diri dari dakwah agama.

Dakwah agama yang diberikan kepada mereka dengan cara yang

tidak tepai atau me;beri penerangan agama.dengan materi yang

luirng bisa diterima oleh pitiran mereka. maka yang dem.ikian itu

u[.n ti"ng.kibatkan kegelisahan dan kebimbangan pada diri mere-

ia. Akhir:nya dakwah igama yang disampaikan kurang mendapar

kqsan dalam hatinYa.
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Apabila dakwah itu disampaikan secara lisan hendaknya materi yang
diberikan kepadanya itu diutarakan secara logis sesuai dengan alam
pikirannya. Yang lebih penting dari itu ialah adanya uswah hasanah
dan pengamalan hidup beragama, sehingga semua aspek kehidupan
remaja selalu bernafaskan agama.

Seorang atrli dakwah mengungkapkan :

+ti' op"n*r)uL3.
(Perbuatan itu lebih berlccsan dari pada perkataan)

Kalimat itu sebagai salah satu pedoman dalam penvampaian dakwah
kepada remaja.

- Materi dakwah yang diberikan kepada remaja hendaklah oleh remaja
dapat diiadikan sebagai perisai yang dapat digunakan untuk mengen-
dalikan keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan yang kurang
baik serta dapat membantunya dalam menghadaoi berbagai mas'a-
lah kehidupannya.
Di samping itu hendaknva materi dakwah dapat memberikan kete-
nangan dan ketentraman pada jiwanya sehingga ia tidak mudah
goncang walaupun banyak kesukaran vang dihadapinya. Dengan
demikian ia dapat berdoa dan beristianah kepada Tuhan-Nva.

D. Menciptakan Hubungan Baik Dengan Orang Tua

Jaiinan yang baik antara remaja dan orang tua akan menimbulkan
sikap yang terbuka dari pihak remaja dan adanya saling pengertian di
antara keduanya. Remaja yang demikian akan dapat menyampaikan
masalah-masalah atau problema yang sering diresahkannya. serta secara
terus terang dapat mengemukakankepada orang tua tentang endapan-
endapan perasaan yang kadang-kadang tidak baik atau tidak pada
tempatnya.
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Sikap keterbukaan yang demikian akan memudahkan orang
dalam memberikan bimbingan, terutama mengenai kewaj iban-kewajiban
agama vang mulai dibebankan di atas pundak remaja sehubungan
dengan tibanya masa baligh.

Pada saat yang tepat inilah orang tua banyak mempunyai kesem-
patan untuk menyampaikan dakwatr kepada remaja dalam hal kehidupan
beragama, khususnya yang penting seperti mandi wajib dan syarai-
rukunnya yang mungkin belum pernah ia terima di tempat lainnya. Dan
dalarn saat ini orang tua dapat menekankan bahwa anaknya yang remaja
itu sudah termasuk orang yang mukallaf.

Itu semua bisa berjalan dengan baik dan lancar biia hubungan
orang tua dengan remaja terjalin dengan baik. Akan tetapi bila rerjadi
sebaliknya maka remaja itu akan lari dari rumah, mencari jaian penya-
iuran dari kecemasan dan kegoncangan dari teman-teman sebavanya
atau dari orang lain yang mau memahaminya. Bila demikian maka tidak
mustahil kalau remaja itu akan mendapat pengaruh yang negatif yang
datangnya dari luar.

Tentang hal hubungan baik dengan crang tua telah disinggung
dalam Hadis Rasplullafi-sebagai -berik:'Jt. .'or. z , y'l / . /v)- z
jJu,U ,tClt'S Gj6';,tt\r dub ,*Ti

G)3,iV'
(Berbuat baiklah kepada ibumu, bapakmu, kakakmu perempuan,
kakalonu yang lakiJaki, kemudian adik-adilonu dan kemudian adik-
adilonu)H.R. Nasa'i.

Demikian pula sebaliknya orang tua berkewajiban untuk mem-
bahagiakan anak-anaknya atau generasi dibelakangnya, sebagaimana
tercantum dalam firman Allah pada surat An-l.{isa ayat 9. sebagai beri-
kut.

fr'3L;-{,',-/ ///vt v )

b-A, . s/ -Jz

6a a o) //o//o:

u"\-LIAJcrJt
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f'{i}"\-P\--

(D an he nd akl ah t akut ke p ad a 
- 
All ah 

-or 
an g - o r an g y an g s e and ainy a

'^""'i'" ii itt n dibel al,nn g' mcr du anak-anak ygnp I eyalt' 
. 

y ol g mcr ela

iiiiifir"i terhadap itiiohtrroan merelu. OIeh sebab itu hendaklah

iiii*" ir"aqwa'kepa.da ,tttott dan hendaHah merela menyampaikan

perlataan Yang bennr).

Hubungan baik antara orang tua dan anak (remaja) adalah suatu

ne*a3iban aglma Islam yang ter[tak pada urutan nomor tiga setelah

tewaiiban bertaat kepada Allatr dan Rasul-Nya'

E. Menciptakan Lingkungan Yang Baik

Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan- tePail.dewasa ini

mudah-dilarida badai kemerosotan moral. Hal ini adalah akibat derasnya

nensaruh kebudayaan dari luar, terumma dalam era globalisasi dewasa

i"i."p."ru^rr.n oan pert,aharuan pola kehidupan yang ,rdTg berlang-

;t;i ,rtit"r kita secara terus menerus tentu membawa akibat-akibat

so s i al tertentu, antara I ain timbul nya rangs angan-rangsangan terh adap

tata nilai yang menopang kehidupan budaya masyarakat'

Suatu kenyataan bahwa kelompok yang paling.peka,di dalam

*..y'.tu.terhadaprangsangan-rangsanganbaru.tersebutadalahpara
,".ii. iid. salah iatu rictoi yang .dpai berrindak $ang dapat dijadi-

kan)sebagaitemenguntukmengantisipasilajunyarangsangan-rangsan-
g.o n.g.iif terhadlp kehidupan remaja adalah adanya pemantapan

pt"gt t"V.t.n dan pengamatan agama oleh remaja- Penghayatan dan

oensamalan agama initapat tegak ditengah-tengatr kehidupan masyi'a-
"#ilil Uii. J**.t iiramilatr dapaiberlangsung sec:ra efektif dan

efesien. 
"Oleh 

karena itu perlu diberikan kepada remaja kerangka-ke-

,*gi. kebiasaan sehari-hari yang selanjutnya didkembangkan di dalam

proies sosial budaya masyarakat. -

2L



P]
?nt

Dengan demikian insya Allah akan tefqiptalah suatu lingkungan
yang baik sebagaimana yang diharapkan bagi kehidupan para remaja.

Usaha-usaha yang dapat membantu terciptanya lingkungan yang
baik bagi remaja antara lain sebagai berikut :

1.

2.

J.

4.

Memakmurkan mesjid, mushalla/langgar sebagai rempat ibadah
dan tempat pertemuan-pertemuan di mana para remaja turut aktif
di dalamnya.
Secara rutin tempat ibadah tersebut di.iadikan sebagai tempar
berdakwah dalam rangka pembinaan mental dan spiritual remaja.
Hal ini dapat dilaksanakan sekali daiam seminggu, misalnya tiap
malam Minggu atau Jum'at.
Lingkungan remaja hendaklah dijauhkan dari unsur-unsur kemak-
siatan, seperti perjudian, pergaulan bebas, tontonan vang merusak
dll.
Mengikutsertakan remaja dalam usaha-usaha sosial yang mulia.
seperti menyantuni fakir miskin, menyayangr anak yatim, mengi-
kutsertakan dalam kepanitiaan pada penyelenggaraan peringatan
hari-hari besar Islam
Pada hari-hari besar lslam dan hari-hari besar nasional para remaja
diberikan wadatr sesuai dengan kegemaran dan bakat mereka untuk
memeri ahkan peringatan tersebut d engan mengadakan perlombaan-
perlombaan, seperti olahraga, menyanyi, membaca Qur'an.
deklamasi sajak, mengarang dll.
Perkumpulan-perkumpulan remaja yang telah diorganisir seperti
Youth Islamic Study atau nama-nama lainnya yang telah ada di
daerahdaerah, di kota dan di desa, hendaknya difungsikan seba-
gaimana mestinya. Karang Taruna yang telah ada disetiap RT
hendaknya diaktiftan dan diisi dengan dakwqah islamiyatr.
Kelompok-kelompok remaja yang bebas dan tidak terarah itu
hendaknya diorganisir dan mendapat bimbingan Da'i.

5.

6.

'1.
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F. Dakwnh di Bidang Kemasyarakatan

Grijns dan Reksosiswoyo dalam bukunya "Pengantar Di Dalant
Praloek Pengajaran dan Pendidilcan ", telah menyatakan sebagai berikut
: "Bahwa puberceit itu adalatr sekolah praktek bagi hidup, suatu sekolah
berbuat, dimana sambil membuat percobaan dengan nilai-nilai hidup
diadakan persediaan untuk memasuki pergaulan hidup manusia yang
sebenarnya".

Remaja, terutama yang telah berada pada bagian akhir masa
remaja (late adolesence) yaitu umur antara l7 - 2l tahun, telah mem-
punyai perhatian terhadap kedudukannya dalam masyarakat diling-
kungannya, terutama dikalangan remaja sangat besar. Ia ingin diterima
oleh kawan-kawannya, ia amat merasa sedih kalau dipencilkan dari
kelompok mereka. Karena itulah ia meniru lagak lagunya, pakain. sikap
dan tingkah laku dalam kelompoknya.

Di samping itu perhatiannya terhadap masaiah sosial ekonomi
dan politik dalam negara juga meningkat, karena kemampuannya berpi-
kir logis dan rasional telah matang. Pelajaran yang didapat di sekolah
telah cukup kuat unruk mendorongnya kepada lebih memperhatikan apa
saja yang terjadi di dalam masyarakat.

Kedua uraian dari dua orang ahli ilmu jiwa sebagai tersebut di
atas memberikan gamharan bahwa para remaja itu sudah mempunyai
kecenCerungan untuk hidup hermasyarakat: dan kehidupan vang sedang
mereka alami bersama-sama dengan remaja lainnya adalah suatu perco-
baan atau latihan hidup bermasyarakat.

Oleh karena itu baik orang tua, guru dan Da'i hendaklah dapat
memberikan bimbingan kepada remaja ke arah yang baik sesuai dengan
yang dikehendaki. Bimbingan kemasyarakatann itu dapat dilaksanakan
oleh guru di sekolah, orang tua di rumah dan Da'i di masyarakat
remaja.

Bimbingan kemasyarakatan di sekolah dapat dilaksanakan oleh
g1tru antara lain dengan melalui :
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1I.

7.

J,

Membentuk kerjasama dan gotong royong yang terpimpin' 
.

MemUeritao tugas kepaniiiaan kepada remaja dalam peringatan

hari besar nasional dan hari besar Islam.

Menyelesaikan bersama suatu tugas yang diberikan oleh guru

seUalai latihan menjawab soal-soal yang terdapat dalam pelajaran.

Bimbingan kemasyarakatan di rumah dapat dilakukan oleh orang

tua antara lain dengan jalan :

L.

Suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan -sendiri 
oleh mereka' tidak

p.ii, ,iitrr:rkan"ole-h oring lain, misainya oleh pembantu rumah

Bngga.
Oi",irait selalu diciprakan suasana kerja sama dan saling meno-

long di antara PenghuninYa.
ntiiuirur di rumal hendaknya dianggap sebagai tugas/kewaiiban

yang harus dapat dikerjakan bersama-sama.

Adapun bimbingan kemasyarakatan di masyarakat dapat ciitempuh oleh

Da'i dengan jaian :

i. Merigikutsertakan para remaja dalam kegiatan-kegiatan kemasya-

rakaian. seperti dalam kepanitiaan dan lainlain'
2.Membawapararemajakedalamkegiaun.kegiatanamalsosial

seperti saprah amal' rukun kematian. pembagian zakat dll'

G. Pembinaan Akhlak dan Budi Pekerti

Telah dinyatakan oleh ahli iimu jiwa bahwa kelakuan remaja

yang selalu mencemaskan orang tua' para pendidik dan pemimpin

masyaratat. yang berupa kenakalan, perkelahian. menentang peraturan'

tidal patuh liadi orang tua dan lain-lain itu adalah erat hubungannYa

;;d kehidupan jiwi yang sedang mengalami_goncangan yang dapat

me;imbulkan perasaan iidak tenang, terutama bila remaja itu merasa
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tidak puas ,"rn.O1l,,f*idup_an yang sedang dilaluinya. Maka untukmencari ketenangan jiwa atau ultuf mengelnbarik;oi;ta;'an jiwa_nya' maka raru merika meranrilan n.,rq1.t""ffiuiin'iung ti,irr.senonoh sebagai tersebut oi aras taoi.'nar itu ar.'a;;fi# uita ,"*ai,
tr "{:tri *i?'f;;f; .;i ;;; ;; ;;ffi ."#i' "i'* b i nfr n

- Disamnin' r1i-tr11a_uan dari.segi lain bahwa dekadensi danrremoraiisasi vans mgnimp.a kepada ka-ul remaja dan pemuda-pemudiriisebabkan kareni rajunya't"u"?ryl- ir,ng r.ruk serta menarik danrnenyenangkan b agi rem aj a, aprr itr ..i.i i itu i.ngui .?*"i't".rr.o 
"p61t#llrHdfi i'.T:il*,1'#'L'tL*o*p'tiv.'.iv"n-gr,i,

Ada semenia.a,orang yang berpendapat bahwa hal demikiansengaja dimasukkan te lnionri?.;;;
m en g it u t i o 

"" *.-i"'" t i Gil ;il; i: I #T,".i # *?; I Tff i-dil Imereka itu menjadi rusak.
Atas dasar uraian.tersebut maka pembinaan akhrak dan hudipekerti remaja hendaklah ;.;l;fi;il satu program yang pentingdatam pelaksanaan dakwah oi tir*ii,i'irr3r.
unruk itu pembinaan arhrak dapat d'akukan sebagai berikut :

- Sebelum meneinjak pada umur remaja si anak perlu dibiasakan
ff#:i tr.15ili..,id;;;;;;il.". yan g m en gan d u ns rata _

' Diwaktu ia terah menjadi remaia. kebiasaan tersebut masih tetapdilakukan sambir 
_diperk.*ii.;;'p.da sifat-sifat umma dan budiluhur, seperti berani karena brn"r,'rabar, tawakal. ,ut, ,enofongdan lain-rain. Juga.dibe.iil'it;.il remaja tenrang manfaat dan

llll"llnlr"t-sifai utama i," J.[e.i penjetasan yang togis dan
Diusahakan ssar terhindar.dari pengaruh vang merusak. sepertrfilm yang ca[ul, b.a.caan o.n gi,o'?r yang porno dan lain_tainyang bisa merusak akhlak,rr.f.. "'"-

lfft#** agama t,."d.t"i. j.p.t 
merangkum dengan pembinaan
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IV. KesimPulan

Untuk mengatriri.pembahasan tenstang 'Dakwah Di Kalangan Remaia"

penul is *rog"*u"o'"'i t"ti*ppt* sebagai berikut :

1. pelaksanaan dakwah terhadap.remaja tidak cukup bila dilaksanakan

secara senoiri-seif,iri, a'i haruj oiiarsanatan Secala kerjasama

-*u Da'i' orang rua dan guru'

7. Lingkungan '#ttil-ulTo 
?i tu*at' c1i sekolah dan di kampung

haiaman aiInunu'ill*;* if h,erada.'t-ar"- i^p" diciptakan demi-

kian rupa sehingga f ir9itu1e,11^itu *tnjtOi semacam sebuah

h amparan meoia 
-;ir,* 

ah 
--v 

ang. dapal mempengaruh i nv a' 
.

3 Materi d.k*alti'il;ffi*fft-an. 
^ttn'tc^ 

*;aja p':ltu disesuaikan

den g an keuuruhan 
-kehidup 

a-n. rott tn i O on j asmanl ny a''s erta d ap at

membantunya agar dapat meialui *t*t puU*r yang berat itu dengan

Penuh rasa tenans' - ^ngerti aPa

+. Memberikan f i]tttit" tqntalgjeremajaan agar ra me

vangsebent';v'?tij'oi'oanuigaimana'seharusnyamenghadapi-
nva.

5. hiernberikan bimbingan ke arah hari depannya tentang kehidupan

sebagai makhluk soslal'
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PENUTUP

Pada akhir uraian_ini, perkenankanlah saya memanjatkan puji danslulerr kehadirat. A.llah swf yang telah meti#patrianl,it'*i-Nua o"nmengaruniakan 
. 
kekuatan kepadi sava. seianiut"va iirnii;;i;fi -.;;;

l:$: ::"^1.:lg. b erbah ag i a i nj u ntu k men v am p i ik ai., 
-r.ii;;- 

li;;,h ;;i ;
::ll:T;b^r_r{1.Ii kg^"_q 

lemua pihak ,van-e teiah memhimhing. mensa_
ranKan can mendorong serta menghantarkan saya sehingga m;mperoieh
kesempatan pengukuhln Guru Belar ini.

Terima kasih cian penghargaan yang setinggi_tingginia sa),a
sampaikan kekpada :

- Dosen dan Asisten serta_pimpinan Fakurtas pada Fakultas Ushu-iuddin IAiN Antasari Banjarmasin aras slgala keriaiima can
hantuannya selama sava mdngabdikan diri d] rarulili"iersebut
IgjJll,E ucapkan terrma.kasih kepada para karvau,an yang telah
memhenkan hantuannva daiam pelaksan-aan dan penveienggaraan
pengukuhan ini.- seluruh staf administrasi Kantor pusat iAiN Antasari. atas segala
kerjasama dan bantuan berupa apapun.

P *n gl:.^g^11n, 
I Tg_ 

r-.ii ngg i -t i n gg i n v a s e rr a. u c ap an r er i m a k as i h 
-v 

an g
seoesar-nesarnya_lngln pula sava sampaikan kepacla :- Bapak.Rektor. iAtx*Rntasari Banjarniasin yanf [emberi dorongan
dan rekomendasi .unruk mer anjutkan pei aj aian -o i Fariibatrana- 9.up3t Dekan Fakultas Ushuiuddin iRlX entis."-vi,re il.mberi
.ujn. kepada.saya-untuk tugas beraiar di pasca SarJa"i. lEfN Svarif
nloavaruilah 0t Jakarta. dalam tahun lgg2-lgg5.- Ketui Senat/Rektor ieix-etrta--rii glnjarrnisin serra seruruh
Anggota seqgt lAIN antasari Banjarmasin yang t.tat' **nveiuiui
Lengusulan diri saya sehingga meidapatkan perigirormatun ,.t,ugii
Guru Besar.- lug.a kepad.a hadirin-yang terah meluangkan waktu untuk menden-
garkan uraian.pengukuhan ini. saya sanipaikan u.ap.n triira kasih

. .. .yang sebesar-besarnya.
Akhirnya sava mengucapian :- 

"Saya teiimalabatan- "Guru Besar" pada hari ini".
Wassalam

Terima kasih.
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