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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat merupakan wadah dalam mengembangakan moralitas dan 

prilaku manusia yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan persatuan yang 

diikat oleh kesamaaan agama, yakni agama Islam, dalam kajian sosiologi, 

masyarakat Islam dibedakan dari segi identitas keagamaan masyarakat serta 

tradisi agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dengan 

demikian dalam masyarakat terkandung makna komunitas sistem organisasi, 

peradapan dan siraturahmi yang dimulai dari orang terdekat baik secara 

genetis maupun geografi sehinga orang terjauh menunjukan betapa pentingnya 

kebermasyarakatan atau hidup bermasyarakatan.
1
 

Masyarakat cendrung mengikuti perkembangan zaman yang pesat 

tampa kita sadari bahwa kita telah melupakan kebudayaan di negara kita 

sebagai bangsa  yang berbudaya, selain itu  masyarakat di negara kita banyak 

yang mengaku beragama tetapi pada kenyataannya justru prilakunya 

menyimpang, dari nilai-nilai agama. Pada sebagian masyarakat yang 

menganggap dirinya modren mareka beranggapan bahwa kehidupan duniawi 

yang lebih penting tanpa mementingkan agamanya.
2
 

Komponen adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang ada didalam 

sistem masyarakat, komponen merupakan sebuah pendidikan baik formal,  
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non formal, maupun informal yang berfungsi memberi pencerahan kepada 

masyarakat yang akan menumbuhkan keberdayaan. Melalui pendidikan ini 

masyarakat akan mendapatkan berbagai informasi yang akan membentuk 

pengetahuan, melalui pelatihan membentuk keterampilan, dan melalui 

interaksi sosial dan pengalaman lain akan terbentuk sikap mental.
3
 

Masyarakat juga mengunakan sistem komunikasi sebagai guru yang 

menyampaikan warisan sosial (nilai-nilai, norma) dari seseorang ke arah yang 

lain, atau bahkan dari generasi ke generasi.
4
 Dalam menjalan kan semua aspek 

kehidupan dalam mengemukakan pemikiran tentang mewujudkan masyarakat 

islami lebih banyak mengunakan  bahasa “masyarakat madani” yaitu tatanan 

masyarakat yang adil dan beradab, terbuka demokratis dengan landasan imam 

dan takwa kepada allah dan taat kepada allah dan  ajaran ajarannya. 

Moralitas adalah kualitas dalam perbutan  manusia yang menunjukan 

bahwa perbuatan itu benar atau salah baik atau buruk, moralitas mencakup 

tentang baik-buruknya, sopan santun perbuatan manusia. 

Remaja sebagai seorang yang mulai dewasa dari sudah akil baligh dan 

sudah cukup umur untuk menikah, pemuda dan para remaja adalah penerus 

cita-cita perjuangan bangsa yang sekaligus menjadi model insan bagi 

pembagunan. Sehingga pemuda menjadi penyambung keturunan pembentuk 

sejarah yang akan datang, sebab disadari atau tidak, tugas dan misi perjuangan 

suatu bangsa tidakalah mungkin dapat dipikul dan di selesaikan oleh satu 

generasi. oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila semua pihak dapat 
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mengambil sikap dan peranan dalam rangka menciptakan suatu kondisi demi 

berlangsungnya proses alih generasi atau dengan kata lain, dalam suatu 

generasi yang hidup pada saat tertentu harus berupaya untuk mempersipkan 

generasi berikutnya guna meneruskan kelangsungan hidup dimasa mendatang. 

Moral remaja  merupakan bagian  yang cukup penting dalam jiwa 

remaja, sebagian orang berpendapat bahwa moral  bisa mengendalikan tingkah 

laku anak yang beranjak dewasa ini.dengan begitu, ia tidak melakukan hal-hal 

yang merugikan atau bertentangan dengan kehendak atau pandangan 

masyarakat. Di sisi lain, faktor penyebab meningkatkan kenakalan remaja hal 

itu karena dalam moral sebenarnya diatur segala perbuatan yang dinilai baik 

perlu dilakukan, serta perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu di 

hindari. Agama, oleh karena mengatur juga tingkah laku  baik-buruk secara 

psikologis termasuk dalam moral, hal lain yang termasuk dalam moral adalah 

sopan santun, tata karma, dan norma-norma masyarakat. 

Remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik Dalam ilmu kedokteran 

dan ilmu-ilmu lain yang terkait (seperti biologi dan ilmu faal) remaja dikenal 

sebagai suatu tahap perkembangan fisik ketika alat-alat kelamin manusia 

mencapai kematangannya. Secara anotomis berarti alat-alat kelamin 

khususnya dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknyayang 

sempurna.
5
 

Sebagai wujud nyata dalam upaya pencampaian sasaran pembinaan 

akhlak remaja maka ikatan remaja mesjid sebagai salah satu ikatan atau 
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organisasi di masyarakat yang mengembang amanah dalam menyusun rencana 

yang merupakan program kerja dan acuan dalam menetapkan sasaran dalam 

pembinaan akhlak remaja. Adapun akhlak remaja sebagai berikut: 

1. Prilaku anak remaja masa kini semakin bertolak belakang dengan norma 

yang berlaku, prilaku remaja saat ini cendrung mendekati prilaku yang 

negatif, karena melihat berkembang era globalisasi gaya hidup dan prilaku 

remaja saat ini, didalam sebuah pergaulan remaja sudah tercampur dengan 

gaya pergaulan dari luar, prilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak 

ditujukan oleh seorang sehingga dapat disebut dengan suatu tindakan 

sosial yang amat mendasar oleh sebagian manusia, tindakan manusia tidak 

sama dengan prilaku sosial karena prilaku manusia adalah prilaku yang 

khusus ditunjukan oleh manusia, khususnya masa remaja anak selalu 

mencari kesenangan semata-mata tampa memperdulikan akibat yang akan 

timbul dari perbuatannya, macam prilaku remaja masa kini remaja purtri 

yang senang keluyuran malam dan nongrong, bagi remaja pria yang 

senang dengan kehidupan malam suka tawuran dan menghisap ganja, 

akibat dari kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua.  

2. Moral remaja yang ada dilapangan sungguh sangat mengecewakan, 

sebagaimana remaja sekarang sudah banyak yang terlibat dalam tindak 

kriminal, mulai dari ngelem, pencurian, mabuk-mabukan, penyalahgunaan 

narkotika, pergaulan bebas, keluyuran tak tentu arah, dan tujuan yang tak 

jelas. Beradab atau tidaknya suatu bangsa, dapat dilihat dari prilaku 

remajanya, terutama aspek moral alias akhlak atau budi pekerti. Moral 
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adalah cerminan hidup bagi penegak bangsa dan remaja adalah harapan 

bangsa. Masa depan bangsa juga di pertaruhkan  jika remaja hancur maka 

hancurlah bangsa. 

3. Etika remaja merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan  baik dan 

buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh fikiran manusia, dan etika 

profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk memberikan jasa 

keahlian kepada masyrakat yang memerlukan. 

Masjid At-taqwa merupakan salah satu di kecamatan kampar utara 

kabupaten kampar, peningkatan kualitas masjid yang mana dilihat dari 

segi sistem manajemen masjid, pengelolaan manajemen pengurus masjid, 

program kerja yang dilaksanakan dalam meningkatakan kualitas dalam 

meningkatkan pemahaman agama islam yang ditinjau dari segi program 

kerja kegiatan yang dilakukan oleh pengurus IRMA seperti adanya 

program kegiatan pembinaan pengajian rutin setiap magrib, kuliah subuh, 

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

tajwid. 

Dengan sudah terlaksana program pembinaan akhlak remaja dusun 

padang tarap desa muara jalai, terlihat adanya perubahan dalam remaja, 

seperi kurangnya kenakalan remaja, remaja sudah mulai aktif mengikuti 

kegiatan keagamaan di masjid pada hari besar islam dan kuliah subuh, 

seminar, pengajian rutin setiap magrib, melaksanakan sholat berjamaah, 

serta adanya kegiatan kemasyarakatan dalambentuk gotong royong. 
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Fenomena ini mengambarkan beberapa masalah yang terjadi yang 

dihadapi oleh ikatan remaja masjid, seperti halnya kriminal, ngelem, 

pencurian, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, 

keluyuran tak tentu arah, dan tujuan yang tak jelas yang dilakukan oleh remaja 

Program kegiatan remaja masjid dalam pembinaan moral merupakan 

suatu keharusan yang dilakukan oleh pengurus masjid dengan melibatkan 

jamaah dengan merumuskan program kegiatan maka dapat memudahkan 

pengurus dan jamaah dalam melakukan berbagai kegitan yang sudah  tersusun 

dengan rapi dan kegiatan tersebut dapat dipersiapkan dengan baik sehingga 

hasil dari kegitan tersebut dapat berjalan dengan maksimal  dan manfaat buat 

jamaah dan ummat islam tentunya, program yang baik adalah program 

kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan jamaah, sehigga jamaah 

merasa memiliki program kegiatan tersebut,dengan demikian peran serta dan 

atusias jamaah akan lebih besar sehingga akan terlibat dalam memakmurkan 

mesjid. 
6
 

Adapun program pembinaan remaja, banyak hal yang bisa ditempuh 

untuk meningkatkan kualitas pribadi remaja, usaha atau program pembinaan 

remaja  sebagai berikut: 

a. Membina dan mengembangan kegiatan para generasi muda yang relevan 

dengan tujuan membagun sehingga mampu mengabdikan diri kepada 

masyarakat. 
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b. Mengembangkan kebiasaan- kebiasaan pembinaan generasi muda untuk 

mampu menampung, melaksanakan, atau usaha pembinaan sesuai 

kebutuhan hakiki, minat dan aspirasinya. 

c. Meningkatkan mutu organisasi melalui pelatihan kepemimpinan agar 

mampu menjadi wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi media 

pembelajaran. 

Untuk mengetahuhi Program Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Dusun 

Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar dalam pembinaan akhlak remaja maka penulis tertarik menulis 

skiripsi berjudul “Program Pembinaan Akhlak Remaja Pada Ikatan 

Remaja Masjid At-Taqwa Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.”) 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang terjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan ini sangat relevan dengan jurusan tempat penulisan 

menimba ilmu, sehingga dalam kesempatan 

2. Permasalahan ini penting untuk diteliti dan diungkapkan karna penulis 

ingin mengetahuhi cara Program Pembinaan Akhlak Remaja Dusun 

Padang Tarap Desa Muara Jalai. 

3. Penulis merasa mampu melaksanakan penelitian baik ditinjau dari segi 

waktu,pemikiran maupun biaya. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghidari kesalahan pahaman dalam bacaan, maka penulis 

memandang perlu untuk menjelaskan istilah yang dipakai sebagai berikut: 

1. Program, merupakan suatu aktivitas yang melibatkan sekelompok 

masyarakat dalam satu kawasan, yang berupa atau organisasi dalam 

misalnya, pelaksanaan pengajian yang dilakukan secara rutin melalui 

wadah remaja masjid.
7
 

2. Pembinaan akhlak adalah menumbuhkan perhatian pertama dalam 

Islam hal ini dapat dilihat dari salah satu misi kerasulan nabi 

muhammad SAW yang utamanya adalah untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia. Dalam pembinaan akhlak ini dapat pula dilihat dari 

perhatian Islam terhadap pembinaan jiwa yang harus dari pada 

pembinaan fisik, karena dari jiwa yang baik inilah akan menghasilkan 

perbuatan yang baik kepada manusia sehingga menghasilkan kebaikan 

dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.   

pembinaan yang di maksud disini adalah usaha yang di lakukan  dalam 

membina akhlak remaja dusun padang tarap di desa muara jalai.
8
 

3. Remaja muara jalai adalah rangkaian kehidupan seseorang yang akan 

berkembang menjadi pemuda (dewasa) dan nantinya menjadi tua. 

Masa remaja berlangsung antara umur 12 atau sampai dengan 21 tahun 
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bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria,
9
 Masa 

remaja, adalah masa yang penuh kegoncangan jiwa, masa berada 

dalam peralihan atau di atas jembatan goyang, yang menghubungkan 

masa kanak-kanak yang penuh kebergantungan, dengan masa dewasa 

yang matang dan berdiri sendiri. 

Jadi dalam penegasan istilah diatas dapat di simpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana usaha yang dilakukan 

dalam Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Dusun Padang Tarap Desa Muara 

Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

a. Terjadinya prilaku menyimpang pada anak Remaja Masjid Dusun 

Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar. 

b. Adanya kemerosotan akhlak remaja seperti pencurian,perjudian dan 

narkoba Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar 

Utara Kabupaten Kampar 

c. Kemampuan dalam membaca Al-qur’an, belum tercapai sepenuhnya 

bagi perkembangan akhlak remaja Dusun Padang Tarap Desa Muara 

Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar  
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2. Batasan Masalah 

Karena banyaknya masalah yang ada diidentifikasi dan di dasarkan 

atas keterbatasan penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya maka penulis 

merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan di teliti yaitu, Program 

Pembinaan Akhlak Remaja pada Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Dusun 

Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar). 

3. Rumusan Masalah  

Agar pembahasan lebih terarah dan terfokus, maka penulis perlu 

membuat perumusan masalah pada penulisan proposal ini. Adapun 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Program 

Pembinaan Akhlak Remaja Pada Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Dusun 

Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahuhi program pembinaan Akhlak Remaja Pada 

Ikatan Remaja Masjid At-Taqwa Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai 

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk mengembangkan pemahaman dan disiplin ilmu penulis dalam 

bentuk penelitian. 
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b. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar serjana (S1) di 

universitas Islam Negeri sultan syarif kasim riau. Fakultas dakwah dan 

ilmu kamunikasi, jurusan pengembangan masyarakat islam. 

c. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi bagi program 

pembinaan yang ada di desa muara jalai dalam menjalankan 

aktivitasnya guna memperbaiki ahklak remaja di desa tersebut. 

d. Sebagai sumbangan khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan 

bagi kepustakaan islam khususnya. 

e. Penelitian ini  diharapkan berguna bagi siapa saja yang ingin 

mengetahuhi Program Pembinaan Ahklak Remaja  Pada Ikatan Remaja 

Masjid At-Taqwa Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai Kecamatan 

Kampar Utara Kabupaten Kampar. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mudah memahami pembahasan dan penulisan pada 

proposal ini, maka penulis mengklasifikasi permasalahan yang terbagai dalam 

tiga bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika 

penullisan sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan 

Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Tinjauan 

Pustaka Dan Sistematika Penulis. 

BAB II  :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 
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  Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, 

teknik pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data. 

BAB IV  :  GAMBARAN UMUM 

  Bab ini menjelaskan sejarah berdirinya Dusun Padang Tarap  

Desa muara jalai. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


