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Pada saat sekarang ini dunia remaja sedang dilanda kemrosotan moral, 

baik yang terlihat dari akhlak, gaya berpikir, kebiasaan, cara bicara, dan gaya 
hidup sehari-hari. Semakin hari kemorosotan moral ini bukan semakin berkurang 
malah semakin menjadi. Bukti nyata bisa dilihat ketika menyaksikan tayangan 
berita di televisi. Setiap hari ada saja pemberitaan tentang perilaku menyimpang 
dari para remaja mulai dari narkoba, minuman keras, pemerkosaan, balap liar 
bahkan sampai pembunuhaan Majelis Ta’lim Riyadhul Musthofa sebagai wadah 
pembinaan akhlak bagi Remaja Di Kelurahan Kampung Sawah Brebes adalah 
lembaga pendidikan non formal untuk Membina Akhlak khususnya Remaja. 

Majelis Talim Riyadhul Musthofa sebagai wadah pembinaan akhlak bagi 
Remaja di Kelurahan Kampung Sawah Brebes adalah sebuah lembaga 
pendidikan non formal yang mempunyai visi dan misi untuk melakukan 
pembinaan kepada jamaah dan khususnya remaja yang berada di Kelurahan 
Kampung Sawah Brebes . Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : 
Bagaimana Peranan Majelis Ta’lim Riyadhul Musthofa  dalam Membina Akhlak 
Remaja di Kelurahan Kampung sawah Brebes ? 

Hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut: (1) Kegiatan rutinan 
safari maulid 40 malam dan rutinan malam Sabtu terdiri dari beberapa aktivitas 
yaitu pembacaan qasidah, pembacaan kitab maulid simtudh dhuror dan mauidhoh 
hasanah. Perbedaan aktivitas dari ke dua rutinan ini adalah pada rutinan 40 
malam dibahas Kitab Ta’lim Muta’lim. (2) Melalui kegiatan majlis ini remaja 
dapat menumbuhkan perasaan cinta kepada Rasulullah Muhammad, remaja 
terhindar kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat dan bersifat foya-foya, menjadi 
sarana berkumpul dengan orang-orang yang sholih dan menghindarkan remaja 
terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan mengajak remaja untuk mencintai dan 
melestarikan budaya Islam yaitu seni musik hadrah. (3) Keberadaan grup kesenian 
bantengan dan jaranan, kemudian di Kelurahan Kampung Sawah Brebes masih 
ditemukan penjual minuman keras, banyak pendatang baru yang membawa 
pengaruh buruk kepada remaja. Tidak hanya mendapatkan hambatan, majelis ini 
juga mendapatkan dukungan dari berbgai pihak yaitu pemerintah kelurahan 
Kelurahan Kampung Sawah Brebes, pihak yang berwajib dan para ulama dan 
habaib. 
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