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BAB III 

KAJIAN OBYEK PENELITIAN 

A. Data Umum Komunitas Mafia Shalawat di Desa Kedungmutih 

1. Letak Geografis Komunitas Mafia Shalawat di Desa Kedungmutih 

Komunitas MAFIA Shalawat terletak di pesisir pantai, tepatnya di 

Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Komunitas 

MAFIA Shalawat terletak ditempat yang strategis, yakni tidak di pelosok 

dan tidak di tengah kota. Untuk sampai pada komunitas mafia shalawat 

tersebut tidak sulit, karena transportasi yang mudah di dapat antara lain 

dengan angkutan umum. Adapun data-data geografis Komunitas MAFIA 

Shalawat Kedungmutih Demak adalah sebagai berikut:159 

1) Status Bangunan   : Hak Milik 

2) Sifat Bangunan   : Permanen  

3) Konstruksi Bangunan  : Beton Cor 

4) Struktur Geografi Tanah   : Dataran Rendah  

5) Lingkungan Pekerjaan   : Pedagang dan Nelayan 

6) Jarak Dengan Sekolah Terdekat  : 1 KM 

7) Jarak Dengan Kecamatan  : 5 KM 

8) Jarak Dengan Kabupaten  : 31 KM 

9) Batas Sebelah Selatan  : Perumahan dan Tambak Ikan 

10) Batas Sebelah Timur  : Perumahan dan Tambak Ikan 

                                                            
159 Wawacara dengan Khotib Pembina Komunitas Mafia Shalawat Desa Kedungmutih 

Demak pada tanggal 20 Desember 2019 
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11) Batas Sebelah Utara   : Lapangan dan Sungai 

12) Batas Sebelah Barat  : Perumahan Penduduk, Pasar, dan 

Laut 

 

2. Visi dan Misi 

Visi dan Misi Komunitas MAFIA Shalwat  

1) Visi “cerdas, mandiri, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur”. 

2) Misi 

a. Meningkatkan motivasi belajar ilmu keagamaan 

b. Mendorong dan membantu para anak jalanan untuk berubah 

menjadi lebih baik 

 

3. Sejarah Berdirinya Komunitas Mafia Shalawat di Desa Kedungmutih 

Asal mula didirikan Komunitas MAFIA Shalawat di Desa 

Kedungmutih Demak karena melihat adanya potensi minat anak muda di 

Kedungmutih tehadap pengajian-pengajian serta majelis-majelis Islami 

sehingga terdorong untuk mendirikan Komunitas MAFIA Shalawat. 

Alasan terdorongnya mendirikan komunitas tersebut karena adanya rasa 

keprihatinan atas pendidikan akhlak, norma agama dan budi pekerti yang 

baik. Salah satu anggota komunitas mafia shalawat telah mengakomodir 

para anak jalanan yang terdapat di Desa Kedungmutih Demak untuk bisa 

disatukan dan diberi pembinaan akhlak secara perlahan, mereka mengajak 

para anak jalanan dari mulut ke mulut.  
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Adanya hal tersebut diharapkan mereka senang bersholawat 

terlebih dahulu, setelah itu mereka diberi arahan-arahan secara perlahan 

supaya mereka memperbaiki akhlaknya serta mereka merupakan orang-

orang yang bisa keluar dari jeratan pergaulan hitam yang menyelimutinya. 

Berasal dari orang-orang morsal, orang rusak dan orang yang kelakuannya 

bejat diperbaiki dengan cara dikumpulkan dalam komunitas mafia shalwat 

untuk diberi pembinaan akhlak.160 Pembinaan merupakan faktor yang 

sangat penting bagi para anak jalanan dalam pembinaan akhlak di 

Komunitas MAFIA Shalawat Kedungmutih Demak. 

Berikut susunan organisasi Komunitas MAFIA Shalawat Desa 

Kedungmutih Demak untuk memudahkan proses beajar mengajar dan 

memperjelas tanggung jawab masing-masing pengurus. 

Gambar 1 Struktur Organisasi Komunitas Mafia Shalawat Desa 

Kedungmutih Demak 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

160 Wawancara dengan Khotib Pembina Komunitas Mafia Shalawat Kedungmutih Demak 
pada tanggal 20 Desember 2019. 

PELINDUNG 
KH. Moh Ali Shodiqin 

PEMBINA 
Khotib 

KETUA 
Angga 

SEKRETARIS 
Wawan 

BENDAHARA 
Sholeh 

ANGGOTA 
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Tabel 1 Nama-Nama Anggota Komunitas MAFIA Shalawat Desa 

Kedungmutih Demak 

No. Nama Jenis Kelamin Usia Pendidikan 

1.  Angga L 15 SMA 

2.  Wawan L 15 SMP 

3.  Sholeh L 13 SMP 

4.  Niam L 15 SMP 

5.  Rajab L 15 Putus Sekolah 

6.  Bagas L 15 SMA 

7.  Dimas L 17 Lulus SMA 

8.  Falak L 16 Putus Sekolah 

9.  Ali L 17 SMA 

10.  Wafi L 14 Putus Sekolah 

11.  Ayun P 15 SMA 

12.  Nailis P 15 SMA 

13.  Sofi P 15 SMA 

14.  Farida P 15 SMA 

15.  Anggun P 16 SMA 
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B. Data Khusus Pembinaan Akhlak Komunitas MAFIA Shalawat di Desa 

Kedungmutih 

1. Latar Belakang Anggota Komunitas MAFIA Shalawat di Desa 

Kedungmutih 

a. Latar Belakang Pendidikan Anggota Komunitas MAFIA Shalawat 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota 

Komunitas MAFIA Shalawat Desa Kedungmutih dapat diperoleh data 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota komunitas sebagai 

berikut:161 

Tabel 2 Pendidikan Anggota Komunitas MAFIA Shalawat Desa 

Kedungmutih Demak 

No. Pendidikan Jumlah Nama Anggota 

1. SD 0 - 

2. SMP 3 Wawan, Sholeh, Niam 

3. SMA 9 
Angga, Bagas, Dimas, Ali, Ayun, 

Nailis, Sofi, Farida, Anggun 

4. DO (Drop Out) 3 Rajab, Falak, Wafi 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggota komunitas 

MAFIA Shalawat sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan 

meskipun ada sebagian anggota yang di drop out dari sekolahannya.  

                                                            
161 Wawancara Angga, Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 21 Desember 

2019. 
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Dari tabel tersebut diketahui tidak ada anak dalam komunitas 

yang masih mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar (SD). Untuk 

tingkat SMP ada 3 anak, yaitu Wawan, Sholeh, dan Niam. Sementara 

tingkat SMA ada 9 anak, yaitu Angga, Bagas, Dimas, Ali, Ayun, 

Nailis, Sofi, Farida, Anggun. Dan 3 anak diketahui Drop Out yaitu, 

Rajab, Falak, Wafi.  

Alasan mereka keluar dari sekolah berbeda-beda, diantaranya 

Rajab, dia keluar dari sekolah karena memiliki masalah dengan teman 

maupun guru di sekolahnya. Seringnya konflik dengan teman di 

sekolah membuat anak tidak di sukai oleh teman-temannya sehingga 

merasa diasingkan dan malas masuk sekolah sehigga dia memutuskan 

untuk berhenti sekolah. Sedangkan alasan Falak tidak mau 

melanjutkan sekolah karena teman-teman bermainnya yang sudah 

tidak sekolah. Dan alasan Wafi untuk keluar dari sekolah karena 

kurangnya perhatian orang tua dalam memenuhi kebutuhannya, yang 

membuat Wafi memilih berhenti sekolah dan memilih bekerja sebagai 

tukang bangunan.   

 

b. Latar Belakang Keluarga Anggota Komunitas MAFIA Shalawat 

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan 

pendidikan melalui peoses iteraksi antar sesama anggota keluarga. 

Tingkah laku orang tua dan anggota keluarga lainnya menjadi contoh 

dan panutan bagi anak-anak yang ada di dalamnya, namun tidak semua 
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keluarga bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, 

hal ini didasarkan karena latar belakang masing-masing keluarga yang 

berbeda. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada Bagas, salah satu anggota Komunitas MAFIA Shalawat 

Kedungmutih  mengatakan:  

“Anak-anak dari anggota komunitas berasal dari anggota 
keluarga yang berbeda, dari 15 anggota komunitas, 12 anak 
masih memiliki orag tua yang lengkap yaitu : Angga, Wawan, 
Sholeh, Niam, Rajab, Bagas, Falak, Ali, Nailis, Sofi, Farida, 
dan Anggun. 2 anak berasal dari keluarga Broken Home, yaitu 
: Dimas, dan Wafi. Dan satu anak bernama Ayun dari keluarga 
Single Parent.”162 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari 15 

anak anggota Komunitas MAFIA Shalawat mempunyai latar belakang 

keluarga yang berbeda-beda, 12 anak memiliki latar belakang orang 

tua yang lengkap  (Ayah dan Ibu) yaitu Angga, Wawan, Sholeh, Niam, 

Rajab, Bagas, Falak, Ali, Nailis, Sofi, Farida, dan Anggun. Sedangkan 

2 anak berasal dari keluarga broken home yaitu Dimas dan Wafi. 

Dimas berasal dari keluarga broken home dimana orang tuanya 

memilih berpisah karena masalah internal keluarga, dia tinggal 

bersama ayahnya yang memutuskan untuk menikah lagi. Sedangkan 

Wafi berasal dari keluarga broken home dimana tidak adanya sosok 

ibu dalam keluarganya dikarenakan meninggal, dia tinggal bersama 

ayahnya yang juga memuuskan untuk menikah lagi. Sedangkan 1 anak  

                                                            
162 Wawancara Bagas, Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 21 Desember 

2019. 
 



78 
 

 

bernama Ayun dari keluarga single parent (orang tua tunggal), dia 

hanya tinggal bersama ibunya, dan ayahnya meninggal saat dia masih 

kecil. Tanpa kehadirannya sosok ayah membuat dia mencari pelarian 

dengan mengikuti Komunitas MAFIA Shalawat. 

c. Latar Belakang Ekonomi Anggota Komunitas Mafia Shalawat 

Jenis pekerjaan orang tua di Desa Kedungmutih Wedung 

Demak ini beragam, dilihat dari letak geografis yang dekat dengan 

laut, banyak orang tua yang bekerja sebagai petani garam, pedagang, 

dan nelayan. Dari hasil wawancara dengan anggota komunitas 

bernama Angga, diperoleh data pekerjaan orang tua anggota 

Komunitas MAFIA Shalawat sebagai berikut :163 

Tabel 3 Pekerjaan Orang Tua Anggota Komunitas MAFIA 

Shalawat Desa Kedungmutih Demak 

No. Nama Anggota Pekerjaan Ayah Pekerjaan Ibu 

1. Angga Tukang Ojek Pedagang 

2. Wawan Karyawan Pabrik Penjahit 

3. Sholeh Pedagang Pedagang 

4. Niam Pedagang Petani Garam 

5. Rajab Petani Garam Ibu Rumah Tangga 

6. Bagas Petani Garam Pedagang

                                                            
163 Wawancara Angga, Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 21 Desember 

2019. 
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7. Dimas Tukang  Ibu Rumah Tangga 

8. Falak Nelayan Pedagang 

9. Ali Tukang  Pedagang 

10. Wafi Pedagang Ibu Rumah Tangga 

11. Ayun (Almarhum) Pedagang 

12. Nailis Nelayan Pedagang 

13. Sofi Tukang Ibu Rumah Tangga 

14. Farida Petani Garam Ibu Rumah Tangga 

15. Anggun Pedagang Ibu Rumah Tangga 

 

Berdasarkan tabel pekerjaan orang tua, diketahui bahwa 

mayoritas orang tua anggota komunitas di desa Kedungmutih ini 

bekerja sebagai pedagang. Dari 29 orang, 11 orang sebagai pedagang, 

6 orang ibu rumah tangga, 4 orang petani garam, 3 orang menjadi 

tukang, 2 orang nelayan, 1 orang tukang ojek, 1 orang karyawan 

pabrik, dan 1 orang penjahit. Dari data tersebut diketahui bahwa 

hampir keseluruhan orang tua anggota Komunitas MAFIA Shalawat 

memiliki pekerjaan. pekerjaan yang dilakukan sedikit banyak telah 

menyita waktu orang tua, sehingga tidak ada waktu untuk memberikan 

bimbingan serta pengawasan terhadap perilaku anaknya, hal ini 

menjadikan anak cenderung dibiarkan mencari pengalaman sendiri 

dengan bebas dan memicu tindak kenakalan. 
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d. Latar Belakang Sosial Anggota Komunitas MAFIA Shalawat 

Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak 

diberitakan di berbagai media, dapat dikatakan sudah melebihi batas 

yang sewajarnya. Banyak anak remaja dan anak dibawah umur rentang 

bersentuhan dengan permasalahan sosial, diantaranya mengenal rokok, 

narkoba, tawuran, pencurian,dan terlibat banyak tindakan kriminal 

lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di 

masyarakat dan berurusan dengan hukum. 

Untuk mengantisipasi kenakalan remaja, para orang tua 

memiliki pandangan bahwa dengan mengirim anak ke pondok 

pesantren dapat menjauhkan anak dari perilaku-perilaku negatif yang 

marak dikalangan remaja. Mereka meyakini bahwa pendidikan 

berbasis agama dapat membawa anak menjadi peribadi yang lebih baik 

dan santun. Banyak anggota dari Komunitas MAFIA Shalawat yang 

memiliki latar belakang sosial dari kalangan pondok pesantren. seperti 

yang diungkapkan Wawan dalam wawancara dengan anggota 

Komunitas MAFIA Shalawat Kedungmutih :  

“Ada 8 anak di komunitas ini sebelumnya pernah masuk 
pondok pesantren. Mereka adalah Angga, Wawan, Sholeh, 
Rajab, Bagas, Dimas, Falak, Ayun. Ada 1 yang bekerja yaitu 
Wafi, sebagai tukang bangunan. Dan yang lain hanya sekolah 
di rumah, mereka adalah Niam, Ali, Nailis, Sofi, Farida, 
Anggun”.164 
 

                                                            
164 Wawancara Wawan, Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 21 Desember 

2019. 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa 

banyak dari anggota Komunitas MAFIA Shalawat memiliki latar 

belakang pendidikan agama, dari 15 anggota 8 diantaranya pernah 

masuk pondok pesantren.  Mereka adalah Angga, Wawan, Sholeh, 

Rajab, Bagas, Dimas, Falak, Ayun. Rata-rata mereka semua belajar di 

pondok pesantren hanya bertahan beberapa bulan, hal ini dikarenakan 

lingkungan pesantren yang tidak sesuai dengan kepribadian mereka 

yang bebas, mereka sering keluar pondok tanpa ijin dan pergi 

menghadiri acara pengajian ataupun konser dan tidak kembali ke 

pondok. 1 orang anak keluar dari sekolah dan bekerja sebagai tukang 

bangunan. Sedangkan 6 orang anggota komunitas hanya sekolah 

disekolah formal saja sesuai tempat tingga masing-masing. Mereka 

adalah Niam, Ali, Nailis, Sofi, Farida, Anggun. Mereka semua sekolah 

di SMP dimana pelajaran agamanya sangat minim dibandingkan jika 

mereka sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs).  

 

2. Akhlak Anggota Komunitas MAFIA Shalawat di Desa Kedungmutih 

Akhlak merupakan kedudukan yang istimewa dan sangat 

penting. Kualitas hidup manusia tergantung kepada akhlaknya, apabila 

akhlak manusia baik, maka sejahtera lahir batin, apabila akhlak 

manusia rusak, maka akan rusak lahir batin. Akhlak ada dua macam 

yaitu akhlak terpuji (al-akhlaq al-mahmudah) dan akhlak tercela (al-

akhlaq al-madzmumah). Akhlak terpuji adalah sikap perilaku yang 
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sesuai dengan ajaran agama, seseorang memiliki perilaku baik karena 

mengetahui manfaatnya. Misalnya perilaku disiplin, menghormati 

orang yang lebih tua, bersifat jujur, dapat dipercaya dan menepati janji. 

Sedangkan akhlak tercela adalah sikap atau perilaku buruk yang 

dimiliki seseorang. Akhlak tercela dapat merusak pemiliknya karena 

banyak menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Ruang lingkup akhlak dalam islam dibagi menjadi beberapa 

bagian, diantaranya yaitu :165 

a. Akhlak Terhadap Allah SWT 

Akhlak terhadap Allah dapat dilakukan dengan cara beribadah 

kepada Allah SWT. Hubungan manusia dengan Allah diwujudkan 

dalam bentuk ritualitas peribadatan seperti shalat, puasa, maupun 

zakat.  

Akhlak terhadap Allah belum tercermin dalam perilaku aggota 

Komunitas MAFIA Shalawat Kedungmutih. Hal ini berdasarkan 

wawacara dengan Sholeh, anggota komunitas yang mengatakan:  

“Sebelum ikut komunitas, anak-anak disini jarang shalat dan 
puasa, ada juga yang tidak shalat dan puasa sama sekali”.166  
 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa banyak dari 

anggota Komunitas MAFIA Shalawat yang belum disiplin dalam 

melakukan shalat maupun puasa. Mereka masih jarang melakukan 
                                                            

165 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Erlangga, 2011), Hal. 99-
101. 

166 Wawancara Sholeh, Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 20 Desember 
2019. 
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shalat dan puasa bahkan tidak melakukan sama sekali. Hal ini 

dikarenakan mereka lebih sering berkumpul dan menghabiskan 

waktunya untuk bermain game ditempat tongkrongan sehingga lalai 

dalam melakukan ibadah.  

b. Akhlah Terhadap Makhluk 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, 

manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya dengan etika dan akhlak 

yang baik. Berikut diantara akhlak  yang baik terhadap sesama yaitu: 

1) Akhlak terhadap diri sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri bisa dilakukan dengan 

memelihara kesucian diri (baik lahir maupun batin), menutup aurat, 

adil, ikhlas, pemaaf, rendah hati dan menjauhkan diri dari sifat 

dengki dan dendam. Namun dalam keseharian anggota komunitas 

masih banyak penyimpangan yang dilakukan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu anggota yang bernama Sofi 

mengatakan :167 

“Anak-anak anggota komunitas biasanya tidak betah 
dirumah, suka pergi bonek (bondo nekat) dan tidak pamit 
orang tua. Kalo pergi sampek berhari-hari tanpa mandi dan 
ganti baju, jadi penampilannya kucel dan kotor. Kita ya 
juga ada yang semiran (mewarnai rambut), tindikan, 
tatoan”. 
 
Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa anggota 

komunitas tidak menjaga penampilan dan kebersihan mereka. 

                                                            
167 Wawancara Sofi, Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 20 Desember 

2019. 
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Mereka jarang mandi dan berganti pakaian sehingga meninggalkan 

kesan kotor dan berantakan. Selain itu dengan mewarnai rambut, 

memakai tindik dan memiliki tato membuat penampilan mereka 

terlihat urakan dan tidak rapi. Meskipun begitu anak-anak anggota 

komunitas mafia shalawat memiliki rasa percaya diri yang tinggi. 

Mereka tidak merasa minder dengan penampilan mereka meskipun 

banyak orang yang berpikir negatif terhadap mereka.  

2) Akhlak terhadap kedua orang tua 

Mencintai orang tua melebihi cintanya kepada orang lain 

merupakan wujud dari akhlak terhadap orang tua. Selain itu 

sebagai anak kita harus senantiasa menghormati orang tua dan taat 

dengan perintahnya. Salah satu penuturan dari orang tua anggota 

Komunitas MAFIA Shalawat yang bernama Yana mengatakan :  

“Sholeh ya sering bantah kalo di nasihati, dia juga suka 
ngamuk-ngamuk kalo diberi tahu supaya tidak pergi-pergi 
nonton konser, tapi namun begitu dia merupakan anak yang 
baik, kalau di rumah terkadang masih mau membantu 
ibunya mengantarkan dagangan ke pasar”.168 
 
Dari penuturan tersebut anggota komunitas belum 

berakhlakul karimah terhadap orang tua. Mereka sering 

membantah dan membentak ucapan-ucapan orang tua. Meskipun 

begitu dari penuturan orang tua anggota komunitas, mereka masih 

mau membantu orang tua ketika dirumah. Hal ini menunjukkan 

                                                            
168 Wawancara Yana, Orang Tua Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 22 

Desember 2019. 
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masih terdapat sisi positif pada diri anggota Komunitas MAFIA 

Shalawat.  

3) Akhlak terhadap teman 

Saling mengunjungi, membantu saat senang maupun susah, 

dan hormat menghormati merupakan akhlak terhadap teman, 

kondisi ini dilakukan agar tercipta hubungan yang kompak dan 

harmonis dalam suatu kelompok pertemanan. Namun aggota 

komunitas sering berkelahi kepada teman anggota satu komunitas 

maupun beda komunitas. Hal ini terjadi karena mereka sudah 

terbiasa hidup di jalan dan bergaul dengan orang-orang yang keras 

dan kasar. Seperti yang dikatakan Ajay salah satu teman anggota 

komunitas mafia shalawat :169 

“Kalo sehari-hari biasa main dan ngumpul-ngumpul, mabar 
(main bareng). Tapi kadang ya berantem gara-gara kalah 
gasakan (diejek)”. 
 
Meskipun kasar mereka sebenarnya memiliki rasa 

solidaritas yang tinggi terhadap sesama teman. Mereka sering 

berkelahi dengan anggota komunitas lain hanya untuk membela 

teman satu komunitasnya. Mereka juga sering tolong menolong 

sesama anggota komunitas meskipun kadang dalam hal negatif. 

4) Akhlak terhadap masyarakat 

Sesama anggota masyarakat wajib bagi kita untuk saling 

memuliakan orang lain, menghormati nilai dan norma yang 

                                                            
169 Wawancara Ajay, Teman Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada Tanggal 22 

Desember 2019. 
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berlaku, serta bermusyawarah dalam segala urusan untuk 

kepentingan antar anggota masyarakat. Namun anggota komunitas 

sering tidak menyadari aturan maupun norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. Hal ini sesuai yang diungkapkan Mu’in sebagai 

salah satu anggota masyarakat :170 

“Anak-anak itu kalo dirumah sebenernya baik, sosialnya 
juga baik, kadang juga kalo dimintai tolong suka mau. Tapi 
kalo sudah kumpul sama temen-temennya mereka itu suka 
mabuk, ngerokok, sama sering ugal-ugalan kalo nunggang 
(naik) motor”  
 
Berdasarkan wawancara diatas pergaulan sangat 

mempengaruhi perilaku anggota Komunitas MAFIA Shalawat. 

mereka sebenarnya memiliki perilaku yag cukup baik, tapi 

lingkungan pertemanan yang salah menjadikan mereka melakukan 

hal-hal menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat.  

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas akhlak anggota  

Komunitas MAFIA Shalawat Desa Kedungmutih dapat dilihat dari 

tabel berikut : 

 

 

 

 

                                                            
170 Wawancara Mu’in, Masyarakat di Sekitar Anggota Komunitas Mafia Shalawat Pada 

Tanggal 22 Desember 2019. 
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Tabel 4 Akhlak Anggota Komunitas MAFIA Shalawat Desa 

Kedungmutih Demak 

No. 
Akhlak Terhadap 

Makhluk 

Penyimpangan 

Akhlak 

Akhlak 

Terpuji 

1. 
Akhlak terhadap 

diri sendiri 

Merokok, minum 

miras, bertindik, 

dan bertato 

Percaya diri 

2. 
Akhlak terhadap 

orang tua 

Membantah dan 

membentak orang 

tua, mencuri uang 

orang tua 

Membatu orang 

tua 

3. 
Akhlak terhadap 

teman 
Berkelahi Solidaritas tinggi 

4. 
Akhlak terhadap 

masyarakat 
Kebut-kebutan 

Menolong sesama 

tetangga 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui akhlak anggota 

Komunitas MAFIA Shalawat terhadap sesama makhluk. Meskipun 

mereka sering melakukan penyimpangan sosial yang dapat 

merugikan diri sendiri dan orang lain, tetapi dalam diri mereka 

tetap memiliki sisi positif yang patut kita hargai sebagai sesama 

manusia yang hidup dalam lingkungan sosial. Kita diajarkan untuk 

saling menghargai satu sama lain diantara perbedaan, saling 
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mengingatkan tetapi tidak boleh dengan cara menghakimi dengan 

kekerasan.  

 


