


ABSTRAK 

 

Remaja merupakan suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang muda usia, masa 
yang sedang dilalui cukup unik. Pada masa ini berbagai kemungkinan dapat tejadi yang akan 
mewarnai hidup mereka saat ini dan atau mempengaruhi pada usia selanjutnya, karena masa 
ini sangat sensitive terhadap perkembangan lingkungan. Karena potensi remaja yang cukup 
besar , tidak heran jika peran mereka sangat diidamkan masyarakat, apalagi remaja muslim 
atau generasi muda Islam. Mereka adalah harapan umat, agar Islam jaya dan kaum Muslimin 
menjadi umat terbaik. Remaja Muslim merupakan penentu nasib kaum Muslim dan system 
kehidupan Islam kelak, Tidak berlebihan jika di katakan kualitas remaja muslim merupakan 
salah satu potensi penggerak tegak dan eksisnya peradaban Islam. Dengan demikian untuk 
mempersiapkan generasi muda untuk masa depan dan mendidiknya bukan hal yang mudah 
dan remeh. Upaya yang bisa di lakukan adalah memberi bekal yang mantap dan kokoh 
dengan pengamalan ajaran Islam yang mendalam. 

Organisasi Silaturrahim Remaja masjid adalah satu organisasi yang bergerak di 
bidang dakwah yang di bentuk tahun 1988 yang berada di kecamatan Godean . Ide awal 
pembentukan organisasi ini adalah munculnya kesadaran di kalangan umat islam (generasi 
muda) dan didukung oleh rasa tanggungjawab untuk menyebarkan ajaran Islam di kalangan 
Masyarakat sekitar kecamatan Godean khususnya, juga sebagai upaya mengantisipasi adanya 
pendangkalan agama di masyarakat kecamatan Godean , khususnya pada remaja atau 
generasi mudanya. 

Penulisan skripsi ini dalam mengumpulan data menggunakan metode historis yaitu 
bentuk penulisan dengan cara pengumpulkan data, kemudian mengujinya dan menganalisa 
secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan masa lampau. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
Organisasi Silaturrahim Remaja Masjid Godean yang didirikan tanggal 26 Februari 1988, 
adalah satu-satunya organisasi social keagamaan dengan aktivitas utama dalam bidang 
dakwah Islam atau pembinan keagamaan. Organisasi ini didirikan sebagai wadah bagi remaja 
masjid ataupun remaja Islam di wilayah Godean dalam usaha untuk mengatasi pendangkalan 
agama masyarakat, khususnya pada generasi muda. Keberadaan organisasi ini dengan 
aktivitasnya ternyata memberikan pengaruh yang cukup besar pada masyarakat di wilayah 
kecamatan Godean. 
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