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KAMPAR 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan bahwa prilaku dan moral   remaja 

yang ada dilapangan sungguh sangat mengecewakan sebagai mana remaja 

sekarang sudah banyak yang terlibat dalam tindak kriminal, kurangnya motivasi 

remaja untuk melaksanakan kegiatan ibadah sholat dan mengaji. bahwa ikatan 

remaja masjid sangat penting dalam Pembinaan Akhlak Remaja Ikatan Remaja 

Masjid At-Taqwa memiliki harapan yang sangat mulia bagi pembagunan akhlak 

yaitu menjadikan remaja islam yang beriaman dan bertaqwa dan berakhlaqul 

kariamah. Adapun harapan ikatan remaja masjid at-taqwa diantaranya adalah 

adanya peningkatan wawasan keagamaan dan ketaqwaan kepada allah SWT. Dari 

tingkat usia SLTP, SLTA, dan mahasiswa  atau pemuda pemudi melalui kegiatan 

pengajian, magrib mengaji, seminar, mengaji tajwid  dan kajian sholat. Serta 

adanya peningkatan seorang sehingga dapat mengembangakan bakat, 

menyalurkan hobi, menambahkan pengetahuan dan menumbuhkan  potensi diri. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana  Program Pembinaan 

Akhlak Remaja Pada Ikatan Remaja Masjid. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini bagaimana Program Pembinaan Akhlak Remaja Pada Ikatan Remaja Masjid  

At-Taqwa Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara 

Kabupaten Kampar. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentsi serta 

dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan metode tersebut dapat 

ditemukan bahwa hasil dari penelitian ini terlihat bahwa program pembinaan 

akhlak remaja ikatan remaja masjid sudah dilakukan secara optimal dan 

memberikan perubahan positif terhadap peningkatan kegamaan di masyarakat, 

pembinaan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya program 

yang dilakukan oleh IRMA yaitu pengajian rutin setiap magrib, kuliah subuh, 

seminar, ceramah agama, wirid umum, pengajian tafsir, dan pengajian tajwid. 

sudah terlihat banyak pemuda dan pemudi yang mengikuti sholat berjamaah di 

masjid, serta adanya motivasi masyarakat mengikuti kegiatan kemasyarakatan 

lainnya di desa muara jalai kecamatan kampar utara kabupaten kampar. 
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