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ABSTRAK 

 

Aktiviti in door serta out door untuk remaja muslim yang dijalankan di masjid-masjid 

merupakan salah satu cara dakwah untuk menarik dan mendekatkan diri remaja muslim 

kepada masjid di samping menyampaikan ilmu serta mendedahkan kefahaman tentang Islam 

kepada mereka. Natijah daripada aktiviti in door serta out door tersebut yang dijalankan 

secara berkala dan berterusan dapat melahirkan remaja muslim yang sentiasa mentaati 

perintah Allah melalui ibadah yang konsisten, berakhlak mulia dengan mengamalkan sifat-

sifat mahmudah dalam kehidupan serta mempunyai jati diri yang tinggi terhadap perkara-

perkara yang dilarang agama; menjauhi sifat-sifat mazmumah dan perkara-perkara maksiat. 

Oleh itu, kertas kerja ini mengkaji isu serta cabaran yang dihadapi oleh pihak masjid untuk 

menjalankan aktiviti in door serta out door untuk remaja tersebut secara berkala dan 

berterusan. Dengan mengaplikasi metode analisis kandungan, kajian ini mendapati di antara 

isu dan cabaran yang dihadapi oleh pihak masjid untuk menjalankan aktiviti in door serta out 

door tersebut secara berkala dan berterusan ialah cabaran sumber kewangan, cabaran tenaga 

penggerak, cabaran penambah-baikan metodologi dan pengisian aktiviti yang terkini, cabaran 

penyertaan oleh remaja serta cabaran daripada aktiviti bukan masjid. Hal ini adalah 

disebabkan terdapatnya banyak masjid yang menghadapi kekangan sumber kewangan di 

samping masjid-masjid tersebut ditadbir oleh pegawai-pegawai masjid yang beranggapan 

bahawa aktiviti in door serta out door untuk remaja muslim adalah sesuatu yang tidak penting 

untuk dijalankan di masjid-masjid secara berkala dan berterusan.       

 

Kata kunci: Aktiviti in door, aktiviti out door, masjid, remaja muslim, dakwah.   

 

Pendahuluan. 

 

Dewasa ini, inisiatif untuk mengajak golongan remaja ke masjid dan seterusnya 

memakmurkan rumah Allah merupakan suatu usaha serta proses yang amat mencabar dalam 

pelaksanaannya secara efektif dan eifsyen. Ianya merupakan satu daya usaha yang 

memerlukan kesabaran, kreativiti serta disusuli dengan komitmen yang tinggi dan berterusan 

oleh pihak masjid. Ini adalah kerana di era dunia siber tanpa sempadan (globalisasi) sekarang, 

golongan remaja sentiasa terdedah secara terus kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah 

dan melalaikan. Sebagai contoh, dengan berbekalkan sebuah telefon bimbit (gadjet), mereka 

boleh mencapai segala perkara yang diingini, samada perkara tersebut berbentuk hiburan, 

game, movie, chit-chating dan sebagainya yang bersifat online pada bila-bila masa dan di 

mana-mana. Walaupun tidak dinafikan terdapat juga banyak perkara-perkara baik dan 

bermanfaat yang bersifat online, namun kebanyakan remaja lebih cenderung dan terpengaruh 

dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan melalaikan. Justeru itu, keasyikan dalam 

melayani perkara-perkara online tidak berfaedah yang bersifat melalaikan tersebut telah 

menyebabkan ramai remaja terjerumus dalam menghabiskan berjam-jam masa mereka setiap 

hari ke atas perkara yang sia-sia tanpa mereka sedari. Implikasinya menyebabkan remaja 

gagal untuk datang ke masjid.  
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Dalam isu di mana golongan remaja tidak hadir ke masjid untuk solat lima waktu berjemaah 

serta duduk di dalam majlis-majlis ilmu di masjid, pihak masjid tidak boleh menuding jari 

menyalahkan golongan remaja semata-mata (Hailan & Rofishah, 2016). Sebaliknya, dalam 

usaha untuk membawa golongan remaja ke masjid dan seterusnya memakmurkan rumah 

Allah, pihak masjid perlu bermuhasabah dengan melihat dan mengenal pasti apakah sebab-

sebab yang menjadi punca kepada remaja tidak datang ke masjid (Mokhtar, 2003). Natijah 

daripada muhasabah tersebut, pihak masjid boleh menghasilkan satu rumusan dalam bentuk 

perancangan aktiviti atau program yang bersifat kreatif di mana ianya sejajar dengan naluri 

remaja yang bersifat aktif, ceria dan suka kepada unsur cabaran; aktiviti in door dan out door 

masjid, di mana ianya merupakan program masjid mesra remaja (Safar et. al., 2004). Oleh itu, 

pihak masjid perlu melaksanakan aktiviti atau program masjid mesra remaja tersebut secara 

berkala (consistant) dan berterusan (continous) untuk memberi impak yang lebih berkesan 

kepada golongan remaja tersebut.  

 

Aktiviti in door dan aktiviti out door masjid - dakwah remaja.   
 

Aktiviti in door dan out door yang dilaksanakan secara berkala dan berterusan kepada 

golongan remaja merupakan satu cara dakwah yang terancang untuk mengajak golongan 

remaja datang mengimarahkan dan memakmurkan masjid. Bilamana golongan remaja 

tersebut telah suka dan berasa seronok dengan aktiviti in door dan out door masjid, maka hati 

mereka akan mudah terpaut kepada masjid. Ini adalah kerana, selain tempat untuk beribadah 

secara khusus, bagi mereka masjid juga merupakan tempat yang menyeronokan bukan 

sebaliknya, tempat yang membosankan. Remaja yang hatinya telah terpaut dengan masjid, 

Insya-Allah akan sentiasa menjadikan masjid sebagai hab utama mereka. Rentetan daripada 

itu, golongan remaja tersebut akan sentiasa ringan kaki untuk melangkah ke masjid 

menunaikan solat fardu lima waktu setiap hari serta mudah dan seronok untuk menghadiri 

majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid serta mengambil bahagian dalam setiap 

aktiviti di masjid.  

 

Dakwah secara terancang yang dilaksanakan melalui aktiviti in door dan out door tersebut 

merupakan satu mekanisma yang baik untuk membawa remaja ke masjid dan seterusnya 

kepada pengamalan dan penghayatan Islam dalam diri remaja tersebut. Dalam Islam, dakwah 

merupakan tugas dan tanggungjawab berterusan yang perlu dilaksanakan oleh setiap orang 

Islam kepada muslim yang lain, sama ada secara individu atau berkumpulan (Ahmad Fauzi & 

Muhammad Yusuf, 2016). Oleh yang demikian, dengan objektif utamanya untuk menjadikan 

golongan remaja sebagai insan yang mana hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, seterusnya 

memakmurkan dan mengimarahkan masjid serta pengamalan dan penghayatan Islam, aktiviti 

in door dan out door masjid yang dilaksanakan secara berkala dan berterusan kepada 

golongan remaja merupakan suatu kaedah dakwah yang relevan dan signifikan untuk 

dilaksanakan oleh masjid secara berkala dan berterusan.   

 

Terdapat tiga prinsip utama dalam dakwah iaitu pendakwah, menyampaikan mesej dakwah, 

dan kumpulan sasaran dakwah. Dalam konteks ini, prinsip dakwah tidak berubah cuma 

pendekatannya yang dipelbagaikan melalui aktiviti-aktiviti in door dan out door yang 

djalankan oleh masjid mesra remaja (Nik Daud et. al., 2014). Golongan remaja yang 

disantuni dengan baik oleh masjid mesra remaja melalui aktiviti-aktiviti in door dan out door 

masjid merupakan pendekatan dakwah yang dilakukan secara berhikmah kepada mereka. 

Golongan remaja amat perlu kepada pendekatan dakwah yang berhikmah kerana jiwa mereka 

mudah lembut apabila dilayan dengan mesra. Sebaliknya jiwa mereka mudah memberontak 

dan menolak apabila pendekatan yang tidak mesra dan kasar diberikan kepada mereka. Oleh 
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yang demikian, melalui aktiviti-aktiviti in door dan out door masjid yang dilaksanakan 

secara berkala dan berterusan, di mana terdapat peranan dakwah yang berhikmah di 

dalamnya, adalah amat signifikan dalam membimbing remaja untuk mengamalkan tuntutan 

agama dalam kehidupan mereka disamping dapat mengelakan mereka daripada terjebak 

dengan gejala sosial yang melanda remaja masa kini. Bahkan, remaja tersebut kelak boleh 

menjadi ajen dakwah dengan menarik rakan-rakan remaja mereka yang lain untuk datang ke 

masjid.      

 

Aktiviti in door dan aktiviti out door masjid - penyebaran ilmu.   

 

Selain ianya merupakan kaedah dakwah yang signifikan, aktiviti in door dan out door yang 

dilaksanakan oleh masjid mesra remaja secara berkala dan berterusan kepada golongan 

remaja juga merupakan satu cara yang baik untuk memberi pendedahan ilmu serta kefahaman 

tentang Islam; fardhu Ain atau fardhu kifayah kepada golongan remaja. Setiap orang Islam 

samada remaja atau dewasa adalah berkewajipan untuk menguasai ilmu fardhu Ain atau 

fardhu kifayah dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut pada setiap masa. Ilmu fardhu Ain 

dan fardhu kifayah yang merangkumi bidang akidah, ibadah, muamalah, munakahat dan lain-

lain perkara yang bersangkut-paut dengan kehidupan seharian sebagai seorang muslim, 

adalah sangat penting kerana ianya merupakan panduan utama untuk menjadikan remaja 

muslim yang mukmin dan bertaqwa kepada Allah. Lantaran itu, ilmu fardhu Ain dan fardhu 

kifayah mampu menjadikan remaja muslim mempunyai hubungan yang baik dengan Allah 

sebagai tuhannya serta hubungan yang baik sesama manusia dalam membentuk kehidupan 

yang aman-damai dan harmoni di dunia ini (Abdul Halim & Mahfuzah 2010).     

 

Selaras dengan perkembangan ilmu-ilmu moden bersifat global yang berkembang amat pesat 

dan pantas dewasa ini, tahap kefahaman, penghayatan dan pengamalan fardhu Ain dan 

fardhu kifayah di kalangan golongan remaja dewasa ini juga adalah perlu sentiasa diberikan 

pengisian sewajarnya yang sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu moden tersebut 

(Mohamad, 2009). Untuk itu, aktiviti in door dan out door yang dijalankan oleh masjid 

mesra remaja perlulah merupakan aktiviti-aktiviti ilmiah yang bersifat kontemporari di mana 

pendedahan ilmu fardhu Ain dan fardhu kifayah diberikan melalui kaedah penyampaian dan 

pelaksanaannya yang besifat interaktif, santai, disukai, disenangi serta menyeronokan 

golongan remaja. Sebaliknya, ia bukanlah hanya majlis ilmu yang bersifat tradisional melalui 

pendekatan sehala, non-interaktif dan statik di mana ianya akan membosankan dan tidak 

menarik minat remaja (Abd.Wahab et. al., 2016). 

 

Selain ilmu fardhu Ain dan fardhu kifayah sebagai tunjang keimanan dan ketaqwaan remaja 

muslim, masjid mesra remaja juga perlu memikirkan untuk memberikan pendedahan ilmu 

moden yang bersifat arus perdana kepada trend remaja masa kini seperti internet dan online 

serta yang seumpama dengannya, di mana ianya perlu diselarikan dengan tuntutan fardhu Ain 

dan fardhu kifayah. Berkaitan internet dan online serta yang seumpama dengannya, 

pengetahuan berkenaan cara-cara untuk mengenalpasti ruang dan peluang untuk 

mendapatkan maklumat yang baik dan bermanfaat, berkongsi informasi yang berfaedah, 

berdakwah perkara amal makruf dan nahi mungkar, berdiskusi secara ilmiah dan beradab, 

membina networking yang baik dengan remaja dari tempat-tempat lain yang boleh membina 

potensi serta prospek positif diri remaja, bahkan untuk tujuan berniaga dengan cara yang 

betul melalui internet dan online, amat perlu didedahkan kepada golongan remaja tersebut.  

 

Perkara tersebut adalah amat penting untuk memastikan golongan remaja tidak mudah 

terjebak dengan penyalah-gunaan internet dan online kepada perkara yang tidak berfaedah 
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dan membuang banyak masa remaja dengan melayari internet dan online ke atas perkara-

perkara tidak berfaedah seperti berkongsi hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berdakwah 

perkara amal makruf dan nahi mungkar dan tidak berdiskusi perkara ilmiah secara beradab. 

Kesan negatifnya ialah remaja akan mengabaikan perkara-perkara seperti pelajaran, solat 

lima waktu, tidak membaca dan mentadabbur al-Quran, enggan ke masjid dan kuliah agama 

dan mensia-siakan potensi positif diri remaja yang boleh dibangunkan untuk membina remaja 

muslim yang mempunyai jati diri, berdikari dan berjaya di masa depan.    

 

Usia remaja merupakan satu masa di mana mereka telah mula ditaklifkan dengan hukum-

hukum Islam. Oleh itu, mereka perlu diberikan pengetahuan dan pendedahan bagi 

memastikan mereka boleh membezakan perlakuan yang halal atau haram. Oleh yang 

demikian, melalui aktiviti-aktiviti in door dan out door masjid yang dilaksanakan secara 

berkala dan berterusan, di mana terdapat peranan pendedahan ilmu serta kefahaman tentang 

Islam di dalamnya, adalah amat signifikan dalam membimbing remaja untuk mengamalkan 

tuntutan agama dalam kehidupan mereka disamping dapat mengelakan mereka daripada 

terjebak dengan gejala sosial yang melanda remaja masa kini.   

 

Aktiviti in door dan aktiviti out door masjid - pembentukan akhlak remaja. 
 

Aktiviti in door dan aktiviti out door masjid yang menekankan kepada disiplin dan 

keikhlasan dalam mentaati ajaran agama adalah wadah amat penting dalam memperkasakan 

saksiah remaja muslim yang berkeperibadian tinggi serta berakhlak mulia dengan 

mengamalkan sifat-sifat yang baik dalam kehidupan seharian mereka. Selain melahirkan 

generasi remaja yg solat dan membaca alquran, aktiviti-aktiviti tersebut juga boleh 

melahirkan remaja muslim berakhlak mulia yang sentiasa menghormati orang dewasa, 

mengasihi yang lebih muda, memberi keutamaan kepada orang lain yang lebih memerlukan, 

sikap ringan tulang suka membantu orang lain, prihatin dengan penderitaan dan kesusahan 

orang lain, berdikari dan mempunyai jati diri muslim yang benci maksiat. Melalui aktiviti-

aktiviti in door dan out door masjid yang dilaksanakan secara berkala dan berterusan, remaja 

muslim tersebut akan sentiasa berterusan mengamalkan akhlak yang mulia samada akhlak 

kepada Allah, akhlak sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri dan juga akhlak kepada 

alam sekitar (Abdul Razak et. al., 2010).   

 

Secara umumnya, remaja yang engkar perintah agama serta terlibat dengan gejala sosial serta 

keruntuhan akhlak boleh berlaku akibat daripada remaja salahfaham serta kejahilan terhadap 

perintah Allah dan Rasullullah. Remaja yang jiwanya sedang mengalami faktor semulajadi 

perkembangan diri serta krisis pencarian identiti diri, sekiranya tidak diisi dengan perkara 

yang berkaitan pembentukan akhlak yang baik, akan menjadi kosong dan rapuh. Remaja yang 

jiwanya kosong dan rapuh adalah mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif yang 

boleh merosakan kehidupan mereka. Mereka dengan mudah akan terjebak dengan ponteng 

sekolah, melawan guru, membuli pelajar, gangsterisme, penyalahgunaan pelbagai jenis 

dadah, VCD lucah, seks bebas, lepak, vandalisme, mencabul kehormatan, lari dari rumah, 

sumbang mahram, merokok, minum arak, mencuri, khalwat, mengunjungi kelab malam, 

budaya dan muzik liar dan pergaulan bebas (Khalim  & Aminuddin, 2008). 

 

Gejala sosial dan keruntuhan akhlak yang melanda remaja muslim bukan hanya akan 

menjejaskan prestasi akademik dan menghancurkan potensi positif diri remaja di masa depan, 

lebih jauh daripada itu, ia juga boleh merosakkan sistem kekeluargaan, masyarakat dan 

menghalang kemajuan sesebuah negara. Oleh yang demikian, melalui aktiviti-aktiviti in door 

dan out door masjid yang dilaksanakan secara berkala dan berterusan, di mana terdapat 
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peranan dakwah yang berhikmah di dalamnya, adalah amat signifikan dalam berterusan 

membimbing remaja untuk mengamalkan tuntutan agama dalam kehidupan mereka 

disamping dapat mengelakan mereka daripada terjebak dengan gejala sosial yang melanda 

remaja masa kini. Lantaran itu, walaupun tidak dapat dinafikan terdapat kepincangan 

mengenai akhlak sebahagian remaja masa kini, namun ia masih boleh diperbetulkan di mana 

salah satu usahanya adalah dengan membawa mereka ke masjid. 

 

Oleh yang demikian, dengan objektif utamanya untuk menjadikan golongan remaja sebagai 

insan berilmu dan sentiasa menghayati ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan 

seharian dan beraklak mulia, aktiviti in door dan out door masjid merupakan suatu kaedah 

yang signifikan untuk dilaksanakan oleh masjid mesra remaja. Di sepanjang aktiviti in door 

dan out door tersebut, pendedahan tentang peranan generasi remaja memakmurkan masjid 

dan tazkirah berkaitan kepentingan-kepentingan beribadah, menjaga aurat, berakhlak mulia, 

berkasih sayang dan ukhuwah sesama muslim, menjaga batas pergaulan di antara remaja 

lelaki dan perempuan, bantu-membantu dan bekerjasama dalam satu pasukan, menjauhi 

maksiat, hatta peranan remaja muslim sebagai agen dakwah kepada remaja muslim yang lain 

adalah ditekankan dari mula sehingga ke akhir setiap aktiviti. Justeru, samada untuk tujuan 

dakwah secara berhikmah, memberi pendedahan ilmu atau pembentukan akhlak remaja, 

aktiviti in door dan out door tersebut perlulah sentiasa dibatasi serta selaras dengan ruang-

lingkup dan ketetapan syarak. Dengan yang demikan, aktiviti in door dan out door masjid 

mesra remaja telah menjadikan masjid tersebut berfungsi bukan hanya sebagai pusat ibadah 

semata-mata, bahkan sebagai pusat dakwah, pusat pendidikan dan pusat pembangunan insan 

remaja muslim.   

 

Kepelbagaian aktiviti in door dan aktiviti out door masjid.          
 

Terdapat kepelbagaian aktiviti in door dan out door yang pernah dijalankan oleh masjid 

untuk golongan remaja muslim. Di antaranya aktiviti in door yang dijalankan tersebut ada 

yang berbentuk ilmiah seperti taranum al-Quran, seni khat, khemah ibadah, bengkel 

akademik, kem motivasi, kem bimbingan tahfiz al-Quran, usrah, qiamullail, diskusi buku, 

seminar pengurusan jenazah, kursus sembelihan mengikut syarak. Aktiviti in door yang 

berbentuk kesenian dan kebudayaan pula ialah seperti nasyid (Noor Azlina, & Mohd Isa, 

2010). Manakala aktiviti out door untuk remaja muslim yang pernah dijalankan di masjid-

masjid antara lain ialah aktiviti sukan dan rekreasi seperti bola sepak, futsal, street soccer, 

bola jaring, badminton, bola tampar, sepak takraw, ping pong, berkayak, perkhemahan dan 

relah di masjid, team building, barbeque,ekspedisi mendaki gunung, jungle tracking, khidmat 

ummah dan program mencuci masjid, khidmat ummah masyrakat muallaf orang asli, ziarah 

mahabbah ke rumah kebajikan dan anak-anak yatim. Aktiviti sukan dan rekreasi adalah 

program yang amat diminati oleh golongan remaja kerana ianya bersesuaian dengan ciri-ciri 

generasi remaja yang bersifat aktif, lasak dan sukakan cabaran (Ainoor, 2010). 

 

Disamping itu, terdapat juga cadangan untuk pihak masjid menjalankan aktiviti khusus untuk 

remaja peremuan seperti kelas belajar masakan, kelas jahitan, latihan kendiri mengemas 

dalam dan luar rumah. Melalui aktiviti-aktiviti in door dan out door masjid mesra remaja 

yang berkala dan berterusan tersebut, menjadikan masjid sebuah tempat yang amat sesuai 

untuk mengembangkan gaya hidup yang positif dan pembangunan potensi diri remaja muslim 

dengan penuh hikmah dan bijaksana.Walaupun demikian, terdapat beberapa cabaran yang 

dihadapi oleh pihak masjid untuk menjalankan aktiviti in door serta out door tersebut secara 

berkala dan berterusan (consitant and continous). Di antara cabaran yang dihadapi oleh pihak 

masjid untuk menjalankan aktiviti in door serta out door tersebut secara berkala dan 
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berterusan ialah cabaran kewangan, cabaran tenaga penggerak, cabaran penambahbaikan 

pengisian yang terkini (up to date content) serta cabaran daripada aktiviti bukan masjid. 

 

Cabaran kewangan.  

  

Aktiviti in door dan aktiviti out door masjid yang berkala dan berterusan memerlukan dana 

kewangan yang besar. Dana kewangan yang besar diperlukan untuk menampung kos 

peralatan, kos pengendalian dan kos operasi setiap aktiviti in door dan aktiviti out door 

masjid tersebut (Bahari & Omar, 2004). Contohnya, kos pembelian peralatan sukan, kos 

bayaran saguhati penceramah, kos makan-minum peserta setiap aktiviti, kos aktiviti di luar 

kawasan masjid dan lain-lain kos yang berkaitan. Kos-kos tersebut sentiasa meningkat dari 

masa ke semasa kesan daripada peningkatan berterusan harga barang-barang.           

   

Untuk tujuan menarik seramai mungkin golongan remaja menyertai setiap aktiviti in door 

dan aktiviti out door masjid, pihak masjid perlu menganjurkan setiap aktiviti in door dan 

aktiviti out door tersebut dengan percuma atau menggenakan bayaran yuran penyertaan yang 

paling minima di mana amaun bayaran yuran tersebut mampu dibayar oleh remaja dari semua 

golongan. Sebaliknya jika pihak masjid tidak menganjurkan secara percuma dan mengenakan 

bayaran yuran penyertaan yang tinggi sesuai dengan kos pengendalian aktiviti in door dan 

aktiviti out door masjid yang tinggi, adalah berkemungkinan aktiviti in door dan aktiviti out 

door masjid tersebut akan gagal menarik seramai mungkin remaja dari semua golongan.          

 

Oleh yang demikian, pihak masjid perlu menampung keseluruhan atau sebahagian besar kos 

peralatan, kos pengendalian dan kos operasi setiap aktiviti in door dan aktiviti out door 

masjid tersebut. Rentetan daripada itu, aktiviti in door dan aktiviti out door masjid yang 

berkala dan berterusan sepanjang tahun dan dilaksanakan setiap tahun, memerlukan dana 

kewangan yang besar. Ini merupakan cabaran kewangan yang besar untuk masjid.    

 

Pada kebiasaanya, masjid bandar yang mempunyai dana kewangan yang agak besar dan juga 

masjid yang mempunyai sumber pendapatan dari penyewaan bangunan, pertanian dan 

perladangan dan sebagainya tidak menghadapi cabaran dana kewangan untuk melaksanakan 

aktiviti in door dan aktiviti out door masjid yang berkala dan berterusan setiap tahun (Omar 

et. al., 2016). Namun, sebaliknya hampir keseluruhan masjid luar bandar adalah masjid-

masjid yang mempunyai sumber dana kewangan yang amat terhad, iaitu hanya semata-mata 

daripada sumbangan tabung derma masjid dengan jumlah kutipan setiap bulan yang tidak 

seberapa. Di samping itu juga, kebanyakan masjid luar bandar tidak mempunyai sumber 

pendapatan dari penyewaan bangunan, pertanian serta perladangan dan sebagainya.     

 

Dana kewangan masjid luar bandar yang diterima hanya semata-mata daripada sumbangan 

tabung derma masjid yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan pentadbiran bulanan 

masjid seperti perbelanjaan air, elektrik, telefon, sagu hati penceramah, jamuan dan majlis 

sambutan hari kebesaran Islam  (Abdullah, 2009). Manakala perbelanjaan penyelenggaraan 

masjid pula terdiri daripada kos pembelian keperluan kebersihan, pembelian peralatan, 

pembaikan peralatan, membaiki kerosakan-kerosakan tandas dan penyelenggaraan bangunan 

masjid (Jaafar et. al., 2010). Selain daripada itu, masjid juga membuat pembayaran 

perbelanjaan untuk sumbangan kebajikan dalam bentuk kewangan dan makanan kepada ahli 

qaryah masjid yang memerlukan bantuan tersebut (Mohd Yahya et. al., 2012). Belum ada 

tabung khas yang diperuntukan dengan sejumlah wang tertentu dengan tujuan utamanya 

adalah untuk melaksanakan aktiviti in door dan aktiviti out door masjid yang berkala dan 

berterusan setiap tahun  (Omar et. al., 2015). 
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Kekangan kewangan yang dihadapi oleh masjid merupakan antara punca utama mengapa 

masjid-masjid tersebut tidak dapat menjalankan aktiviti in door dan aktiviti out door masjid 

untuk golongan remaja secara berkala dan berterusan setiap tahun, atau tidak pernah 

menjalankannya langsung. Justeru itu, dana kewangan yang amat terhad adalah suatu cabaran 

yang amat besar terutamanya bagi masjid-masjid luar bandar untuk memperuntukan sejumlah 

dana tertentu yang dikhususkan bagi melaksanakan aktiviti in door dan aktiviti out door 

masjid yang berkala dan berterusan setiap tahun.  

 

Cabaran tenaga penggerak.  

 

Untuk memastikan agar setiap aktiviti in door dan out door untuk golongan remaja tersebut 

dapat berjalan dengan baik, lancar, serta dilaksanakan secara berkala dan berterusan, pihak 

masjid memerlukan ramai tenaga penggerak yang mempunyai komitmen tinggi terhadap 

perancangan dan pelaksanaan aktiviti-aktivi tersebut. Komitmen yang tinggi tersebut 

menuntut tenaga penggerak aktiviti in door dan out door masjid untuk mengorbankan banyak 

masa mereka untuk pelaksanaannya. Remaja yang mempunyai keupayaan memimpin serta 

komitmen yang tinggi dalam sesuatu organisasi merupakan tenaga penggerak yang paling 

sesuai dan diperlukan untuk merancangan dan melaksanakan setiap aktiviti in door dan out 

door masjid untuk golongan remaja. Ini adalah kerana remaja amat memahami dunia remaja 

dan lebih arif tentang kecenderungan remaja.  

 

Lantaran itu, pihak masjid perlu memberi ruang dan peluang kepada golongan remaja yang 

mempunyai komitmen yang tinggi tersebut untuk menganjurkan aktiviti in door dan out door 

yang bersesuaian dengan remaja dengan tujuan utamanya ialah menarik golongan remaja 

datang ke masjid. Namun demikian, aktiviti atau program tersebut mestilah perlu kepada 

nasihat dan mendapat kelulusan pihak jawatankuasa masjid. Pihak jawatankuasa masjid perlu 

sentiasa memantau dengan serius aktiviti atau program remaja masjid tersebut dari masa ke 

semasa. Untuk tujuan supaya aktiviti in door dan out door berjalan lancar, adalah disarankan 

supaya pihak masjid menubuhkan kelab remaja masjid di mana pihak masjid bertindak 

sebagai penaung kelab remaja masjid tersebut. Sebagai penaung, kelab remaja masjid 

tersebut adalah berada di bawah bidang kuasa pihak masjid di mana pihak masjid mempunyai 

autoriti untuk memberi nasihat, pandangan, teguran serta kelulusan sesuatu aktiviti in door 

dan out door masjid yang hendak dijalankan.       

 

Kelab remaja masjid perlu dipimpin dan dikendalikan oleh remaja berhati cekal dan ikhlas 

yang mempunyai idea bernas, kreatif dan proaktif. Perkara tersebut adalah sesuatu yang amat 

penting supaya aktiviti in door dan out door masjid dapat dijalankan secara berkala dan 

berterusan, sebaliknya tidak mati di tengah jalan. Di samping itu, untuk memudahkan 

sebarang perancangan serta pelaksanaan aktiviti in door dan out door masjid menjadi lebih 

berkesan dan berjalan lancar, kelab remaja masjid boleh dibahagikan kepada tiga unit; unit 

pendidikan, unit keseniaan dan kebudayaan, serta unit sukan. Ini adalah kerana setiap unit 

tersebut akan lebih fokus dengan memberi tumpuan secara khusus kepada perancangan dan 

pelaksanaan aktiviti in door dan out door di bawah bidang kuasa masing-masing. 

Pengkhususan dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti in door dan out door mampu 

untuk meningkatkan kualiti aktiviti in door dan out door masjid dari masa ke semasa. 

Disamping itu juga, Pengkhususan dalam perancangan dan pelaksanaan juga dapat 

mengelakan pertindanan, salah faham atau kekeliruan serta ketidak cekapan sewaktu aktiviti 

in door dan out door dilaksanakan yang boleh membuahkan hasil yang kurang berkesan.         
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Walau bagaimanapun, dewasa ini adalah sesuatu yang amat mencabar dan agak sukar bagi 

pihak masjid untuk mencari dan mendapatkan remaja inovatif yang mempunyai idea bernas, 

kreatif dan proaktif di samping mempunyai sifat komitmen yang tinggi serta boleh 

melapangkan masa mereka untuk menjadi penggerak utama dalam  mengorganisasi aktiviti in 

door dan out door remaja masjid secara sukarela dengan bersungguh-sungguh dan konsisten. 

Dewasa ini, remaja yang inovatif pada kebiasaannya merupakan pelajar institusi pengajian 

tinggi yang menghadapi kekangan masa kerana sentiasa sibuk dengan tugas dan tanggung 

jawab sebagai siswa atau siswi. Lantaran itu, walaupun mereka berkeupayaan untuk 

mengorganisasi aktiviti in door dan out door remaja masjid, tetapi ianya merupakan satu 

kesukaran bagi mereka untuk meluangkan masa secara berkala (consistant) dan berterusan 

(continuous) sebagai penggerak utama aktiviti in door dan out door remaja masjid yang 

berkala dan berterusan.   

 

Manakala remaja inovatif yang bukan pelajar institusi pengajian tinggi pula, mereka sentiasa 

proaktif dan disibukan dengan inisiatif untuk meningkatkan serta memperbaiki taraf 

kehidupan mereka dengan peluang-peluang penigkatan taraf hidup yang sentiasa datang dan 

berada di sekeliling mereka. Mereka sentiasa menghadapi masalah ketiadaan masa lapang 

disebabkan oleh usaha mengejar peluang-peluang penigkatan taraf hidup yang tidak pernah 

berkesudahan tersebut. Kekangan masa yang dihadapi oleh golongan remaja inovatif tersebut 

menyebabkan mereka sukar untuk meluangkan masa secara berkala (consistant) dan 

berterusan (continuous) serta secara sukarela sebagai penggerak utama aktiviti in door dan 

out door remaja masjid. Justeru itu, untuk memiliki tenaga penggerak yang mempunyai 

komitmen yang tinggi adalah suatu cabaran yang amat besar bagi kebanyakan masjid untuk 

melaksanakan aktiviti in door dan aktiviti out door masjid untuk golongan remaja secara 

berkala dan berterusan setiap tahun.  

 

Cabaran penambahbaikan pengisian aktiviti yang terkini. 

 

Tujuan utama aktiviti in door dan out door remaja masjid yang berkala dan berterusan ialah 

untuk memberikan bimbingan yang berterusan kepada remaja muslim supaya mereka 

menjadi insan beriman, bertaqwa, beramal solih dan seterusnya mendapat redha Allah di 

dunia ini dan di akhirat kelak. Justeru, aktiviti in door dan out door remaja masjid tersebut 

memerlukan pengisian serta kaedah penyampaian dan pelaksanaan yang berkesan kerana ia 

melibatkan aspek perkembangan fizikal dan siritual remaja muslim. Lantaran itu, dari masa 

ke semasa, aktiviti in door dan out door remaja masjid juga tidak ketinggalan dalam 

menghadapi cabaran untuk penambahbaikan berkaitan pengisian kandungan akivitinya yang 

terkini dan metodologi kaedah penyampaian dan pelaksanaannya yang berkesan.  

 

Di antara cabaran utama yang dihadapi oleh pihak masjid ialah dari masa ke semasa untuk 

terus melakukan penambahbaikan pengisian kandungan aktiviti in door dan out door remaja 

masjid dengan pengisian yang;  

 boleh membantu mengembangkan keterampilan dan potensi diri remaja dengan 

menampilkan kreativiti mereka. 

 boleh memotivas dan i remaja untuk menjadi insan yang beriman, berilmu, beramal 

shalih dan berakhlak mulia serta memiliki kefahaman Islam yang komprehensif. 

 boleh meningkatan kualiti keimanan, keilmuan dan amal shalih mereka. 

 boleh melahirkan remaja yang sentiasa mencari redha Allah dalam setiap pekerjaan 

dan amal ibadahnya dengan menjadikan Rasulullah sebagai idolanya. 

 boleh melahirkan remaja yang ber’amar ma’ruf nahi munkar, terutamanya kepada 

rakan-rakan remaja yang sebaya mereka.  
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 boleh memberi pengalaman hidup kepada remaja untuk mereka berdikari di masa 

hadapan. 

 boleh membantu remaja supaya mereka tidak terjebak dengan gejala sosial dan 

terlibat dengan masalah keruntuhan akhlak. 

 

Manakala cabaran pihak masjid berkaitan kaedah penyampaian dan pelaksanaan aktiviti in 

door dan out door remaja masjid ialah cabaran bagaimana untuk menggunakan pendekatan 

kontemorari yang efektif serta selari dengan kehendak golongan remaja yang tidak statik 

dengan meraikan fitrah golongan remaja dari pelbagai corak latar belakang di mana ianya 

perlu selaras dengan tuntutan syarak. Justeru, pengisian kandungan serta kaedah 

penyampaian dan pelaksanaan setiap aktiviti in door dan out door masjid perlu sentiasa 

ditambahbaik dengan digubal serta disusun secara sistematik dengan mengambil kira 

keberkesanannya kepada golongan remaja muslim.  

 

Oleh yang demikian, dalam proses merangka pengisian kandungan serta kaedah penyampaian 

dan pelaksanaan sesuatu aktiviti in door dan out door masjid, ianya amat perlu untuk 

melibatkan bukan sahaja golongan pakar berkaitan bahkan golongan agama juga perlu 

terlibat sama. Ini adalah penting supaya setiap aktiviti in door dan out door masjid yang 

dijalankan akan memberi impak yang paling maksima kepada pembentukan golongan remaja 

muslim yang beriman, bertaqwa beramal solih danberakhlak mulia. Sayugia, proses 

merangka pengisian kandungan serta kaedah penyampaian dan pelaksanaan yang berkesan 

untuk setiap aktiviti in door dan out door masjid yang berkala dan berterusan setiap tahun 

merupakan satu cabaran berterusan kepada pihak masjid yang perlu ditanggani dengan 

sebaiknya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi semasa.  

 

Cabaran daripada aktiviti bukan masjid. 

 

Akviti bukan masjid ialah merujuk kepada aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan faedah 

serta manfaat kepada golongan remaja. Aktiviti-aktiviti tersebut hanya merugikan dan bahkan 

boleh membahayakan keselamatan dan nyawa golongan remaja yang melakukannya. Di 

antara contoh-contoh akviti bukan masjid yang merugikan dan membahayakan keselamatan 

dan nyawa golongan remaja ialah pesta dan konsert hiburan yang melalaikan serta 

bercampur-gaul di antara lelaki dan perempuan, melepak dan merempit. Jiwa golongan 

remaja yang suka kepada keseronokan hiburan amat mudah terpengaruh dan tertarik dengan 

pesta dan konsert nyanyian yang melalaikan. Sekiranya mereka tidak diberikan nasihat dan 

penerangan yang jelas tentang tiadanya faedah atau kebaikan serta kesan buruk berkenaan 

pesta dan konsert nyanyian yang melalaikan tersebut, golongan remaja akan dengan amat 

mudah secara beramai-ramai memenuhi pesta dan konsert tersebut.  

 

Fenomena tersebut berlaku walaupun mereka dikenakan bayaran masuk ke pesta dan konsert 

tersebut, apatah lagi sekiranya pesta dan konsert tersebut adalah percuma. Sebagai contoh, 

remaja yang memenuhi pesta dan konsert hiburan, walauun keseronokannya hanya bersifat 

sementara, tetapi bilangan mereka jauh lebih besar jika dibandingkan dengan bilangan remaja 

yang menyertai aktiviti-aktiviti remaja yang dijalankan oleh pihak masjid. Walaupun Islam 

tidak melarang hiburan tetapi bukanlah hiburan yang berbentuk melalaikan, terdapat 

percampuran tanpa batas di antara lelaki dan perempuan, berlaku pendedahan aurat dan 

mendorong kepada perkara keburukan. Remaja yang jiwanya kosong di samping gagal 

membezakan hiburan menyeronokan yang bersifat sementara serta melalaikan yang tidak 

berfaedah dengan hiburan yang boleh mendidik jiwa, ramaia remaja dengan mudah 

terpengaruh dengan hiburan dan keseronokan yang hanya bersifat sementara. Hiburan adalah 
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diharuskan di dalam Islam, namun ianya mempunyai ketentuan-ketentuan yang dibatasi oleh 

garis panduan syarak yang wajib diatuhi.  

  

Selain daripada itu, jiwa golongan remaja yang suka kepada kebebasan juga mudah 

terpengaruh dengan budaya melepak. Berbekalkan alasan untuk mencari ketenangan jiwa, 

remaja akan suka melepak dengan menghabiskan berjam-jam masa mereka dengan sia-sia 

tanpa menghasilkan sebarang perkara yang berfaedah. Remaja melepak secara bersendirian 

atau secara berkumpulan terutamanya di pusat beli-belah atau di mana-mana tempat yang 

disukai mereka. Bukan sedikit remaja yang melepak di tempat-tempat tersebut pada waktu 

malam dan hujung minggu. Di sepanjang masa melepak, masa mereka dihabiskan dengan 

berborak kosong dan senda-gurau tanpa topik perbincangan khusus yang berfaedah. Apabila 

mereka telah ketagihan dengan aktiviti melepak, setiap hari mereka, dari pagi hingga malam 

atau tengah malam akan diisi dengan akiviti melepak. Mereka jarang berasa letih atau bosan 

dengan melepak sebaliknya berasa seronok dengan aktiviti melepak, kerana ianya selari 

dengan jiwa golongan remaja yang sukakan kebebasan tanpa melakukan perkara berfaedah.    

 

Merempit yang melibatkan aktiviti menunggang motorsikal dengan bahaya juga merupakan 

salah satu aktiviti bukan masjid yang amat disukai oleh remaja terutamanya mat rempit. 

Remaja yang merempit bukan sahaja menunggang motorsikal di jalan raya dengan sangat 

bahaya, mereka juga terlibat dengan kesalahan undang-undang seperti tidak mempunyai lesen 

memandu, tiada cukai jalan dan insuran perlindungan serta mengubahsuai motorsikal tanpa 

kelulusan pihak berkuasa. Mat rempit tersebut pada kebiasaannya tidak menghiraukan 

langsung keselamatan dan nyawa mereka dan orang lain. Mereka tidak pernah serik untuk 

terus merempit walaupun pernah terlibat dengan kemalangan atau ditahan oleh pihak 

berkuasa kerana kesalahan merempit. Ini adalah kerana jiwa mereka ialah jiwa rempit.       

 

Justeru itu, cabaran daripada aktiviti-aktiviti bukan masjid juga merupakan antara punca 

utama mengapa aktiviti in door dan aktiviti out door masjid untuk golongan remaja secara 

berkala dan berterusan setiap tahun kurang mendapat sambutan yang menggalakan daripada 

golongan remaja.   

 

Kesimpulan. 
 

Natijah daripada aktiviti in door serta out door masjid mesra remaja ialah untuk melahirkan 

remaja muslim yang berilmu, sentiasa mentaati perintah Allah melalui ibadah yang konsisten, 

sentiasa berakhlak mulia dalam kehidupan serta mempunyai jati diri yang tinggi terhadap 

perkara-perkara yang dilarang agama. Ianya selari dengan istilah remaja muslim sebagai 

tulang belakang agama dan pelapis kepada golongan dewasa di masa hadapan. Lantaran itu, 

aktiviti in door serta out door masjid mesra remaja tersebut perlulah dilaksanakan secara 

berkala dan berterusan (consistant and continous). Ini adalah kerana aktiviti yang dijalankan 

secara berkala (consistant); samada secara bulanan, sekali setiap dua bulan, tiga kali setahun 

atau empat kali setahun, dan berterusan (continous); dilaksanakan secara istikomah pada 

setiap tahun, akan menghasilkan impak positif yang lebih berkesan dan mendalam di jiwa 

remaja muslim untuk menjadi seorang muslim yang mukmin.  

 

Sebaliknya, sekiranya aktiviti-aktiviti tersebut hanya dijalankan secara sekali sahaja (one off), 

ianya adalah sukar untuk menghasilkan impak positif yang berkesan dan mendalam di jiwa 

remaja muslim untuk menjadi seorang muslim yang mukmin. Walaubagaimanapun, terdapat 

cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pihak masjid untuk menjalankan aktiviti in door serta out 

door tersebut secara berkala dan berterusan (consistant and continous). Di antara cabaran 
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yang dihadapi oleh pihak masjid untuk menjalankan aktiviti in door serta out door tersebut 

secara berkala dan berterusan ialah cabaran kewangan, cabaran tenaga penggerak, cabaran 

penambahbaikan metodologi dan pengisian yang terkini (up to date content) serta cabaran 

aktiviti bukan masjid dalam setiap aktiviti dan cabaran daripada aktiviti bukan masjid. Justeru 

itu, pihak masjid perlu mengatasi cabaran-cabaran tersebut demi untuk memastikan golongan 

remaja muslim menjadi mukmin yang cemerlang dunia dan berjaya di akhirat kelak.    

“Hanya 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 siapa pun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan 

termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (At-Taubah: 18) 

“Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan 

disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak 

dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari, 

yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang 

demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih 

baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah kurnia-Nya kepada 

mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” (An-

Nur: 36-38). 
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