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ABSTRAK 

 

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence yang artinya 

tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Remaja merupakan individu 

yang masih berada dalam tahap labil. Dalam mempersiapkan diri agar berhasil 

dalam pergaulan, memang faktor lingkungan sangat berpengaruh lebih-lebih 

pendidikan dari keluarga yang sangat besar pengaruhnya. kegiatan keagamaan di 

Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) Baiturrahman Desa Tugulor Karanganyar Demak 

memiliki peran yang sangat penting dan positif bagi remaja, dimana 

perkembangan demi perkembangan remaja menunjukkan perilaku yang baik, 

sopan, dan mampu menghormati orang yang lebih tua dan menghargai dan 

mampu menjalin komunikasi yang baik dengan sesama remaja dan masyarakat. 

kegiatan keagamaan Ikatan Remaja Masjid (IRMAS) terhadap kehidupan  remaja 

di Desa Tugulor Karanganyar Demak, sangatlah berpengaruh dalam merubah 

perilaku dan dapat menumbuhkan Ukhuwah Islamiyah antar para remaja dan 

masyarakat. Dengan adanya kegiatan keagamaan dalam membentuk Ukhuwah 

Islamiyah remaja akan merasakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis, 

karena perbedaan yang ada tidak akan menimbulkan pertentangan dan 

permasalahan, justru akan menjadikan kehidupan kita semakin indah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kehidupan remaja di 

Desa Tugulor Karanganyar Demak, untuk mengetahui peran kegiatan keagamaan 

IRMAS di Desa Tugulor Karanganyar Demak, untuk mengetahui bagaimanakah 

nilai yang di bangun dari pola Ukhuwah Islamiyah remaja Masjid Baiturrahman 

Desa Tugulor Karanganyar Demak, semua kerangka permasalahan diatas didekati 

dengan metode kualitatif, melakukan pengumpulan data observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1. Remaja merupakan 

individu yang sangat labil sehingga mereka memerlukan pendidikan baik secara 

formal maupun nonformal, lebih-lebih pendidikan dari orang tua dan keluarga 

yang sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang remaja itu sendiri. 2. Kegiatan 

keagamaan sangat berperan penting bagi karakter remaja, lebih-lebih untuk 

mengisi waktu luang mereka supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif. 

3. Nilai yang terbangun dari adanya kegiatan keremajaan yang dalam hal ini lebih 

difokuskan pada kegiatan IRMAS dalam membentuk Ukhuwah Islamiyah remaja 

adalah mereka dapat berprilaku sopan terhadap orang yang lebih tua darinya, 

saling menghargai, serta gotong-royong antar remaja dan masyarakat. 
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