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Kesadaran tentang wajib menuntut ilmu diwujudkan dalam bentuk 

kegiatan nyata dalam masyarakat yang disebut Majelis Ta’lim. Majelis Ta’lim 

merupakan lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum 

tersendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur yang bertujuan untuk 

membina semua umat muslim. melihat kondisi remaja yang berperilaku belum 

sesuai dengan ajaran Islam, seperti mencuri, mabuk-mabukan nongkrong sampai 

larut pagi dan sebagainya,  maka penanaman nilai keagamaan sangatlah penting 

bagi mereka. melalui kehadiran majelis ta’lim ini akan meningkatkan semangat 

keberagamaan para remaja. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implikasi kehadiran Majelis 

Ta’lim Nurul Musthofa terhadap semangat keberagamaan remaja di Kecamatan 

Batu Ampar serta minat remaja terhadap kehadiran Majelis Ta’lim Nurul 

Musthofa. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan 

menggunakan metode deskriptif. Subjek pada penelitian ini adalah khodimul 

majelis dan remaja majelis, objek pada penelitian ini adalah Majelis Ta’lim 

sebagai lembaga pendidikan nonformal. Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. lalu teknik 

pengolahan datanya melalui editing data, klasifikasi data, dan interpretasi data. 

sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implikasi kehadiran 

Majelis Ta’lim Nurul Musthofa ini sangat baik dalam meningkatkan semangat 

keberagamaan remaja di Kecamatan Batu Ampar antara lain: membentuk remaja 

yang beriman, berakhlak dan bertakwa, menambah pengalaman dan dan ilmu 

pengetahuan, meningkatkan semangat ibadah. Adapun minat remaja terhadap 

kehadiran majelis ta’lim disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: sosok latar 

belakang khodimul majelis, dorongan dan semangat dari orang tua, pengaruh dari 

teman dan lingkungannya, program kegiatan majelis ta’lim dan dorongan dari diri 

sendiri.  

 

 

 


