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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada 

bagian ini penulis mencoba memberi sedikit saran dan mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam penulisan hasil penelitian sebagai 

berikut : 

1) Persepsi masyarakat terhadap pembinaan generasi muda di Desa Aek 

Tapa, bahwa telah berpartisipasi aktif dalam pembinaan generasi 

muda yaitu dengan beberapa program yang dikembangkan melalui 

adanya rapat unntuk mencari solusi dan kendala dalam pembinaan 

generasi muda. Sebab persepsi dari masyarakat bahwa generasi muda 

itu meneruskan serta akan mewujudkan maju mundurnya suatu 

bangsa. Oleh karena itu, generasi muda perlu dibina dan diperhatikan 

lebih dalam lagi. 

2) Persepsi masyarakat mengenai pembinaan generasi muda merupakan 

tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah 

yang di laksanakan melalui wadah seperti yang tertuang dalam pola 

dasar pembinaan generasi muda sehingga generasi muda di Desa Aek 

Tapa dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan dengan 

adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia. 
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3) Dari hasil penelitian di peroleh gambaran bahwa masyarakat Desa 

Aek Tapa telah menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pembinaan generasi muda seperti  telah masuk dan ikut serta dalam 

organisasi kepemudaan yang  ada, menyumbangkan ide, dana, begitu 

juga sarana dan prasarana, ikut menghadiri rapat untuk kegiatan 

pembinaan generasi muda juga mengajarkan keterampilan yang 

dimiliki seperti keterampilan mempelajari pengajian, melatih bola voli 

serta ada berapa kerajinan untuk membantu para generasi muda 

terhindar dari hal-hal yang berbau negatif dari lingkungan sekitar yang 

semakin hari semakin banyaknya pemuda yang terjerumus pergaulan 

bebas.  

B. Saran 

Pembinaan generasi muda merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

remaja-remaja di jaman sekarang ini untuk bekal menyambut masa depan yang 

lebih baik. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah desa yang di dalamnya peran 

dari kepala desa melalui instansi terkait perlu meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan guna memotivasi 

masyarakat untuk meningkatkan pandangannya yang telah di berikan pada 

generasi muda. Seperti bidang keagamaan, olahraga dan karang taruna yang 

nantinya memampukan generasi muda kearah yang lebih sulit kedepan. 

Dikarenakan di Desa Aek Tapa kegiatan pembinaan generasi muda yang 

lebih dominan adalah bidang keagamaan dan olah raga, maka sudah sepantasnya 

pihak pemerintah di Desa Aek Tapa Kecamatan Merbau lebih memberi perhatian 
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khusus pada bidang tersebut serta mengusahakan penambahan sarana dan 

fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi, sehingga akan memungkinkan bagi generasi 

muda untuk mengembangkan bakatnya  lebih maksimal lagi serta dapat membina 

karakter mereka menjadi lebih terarah menuju masa depan Bangsa yang lebih 

baik. 

Oleh karena itu. Di Desa Aek  Tapa kegiatan pembinaan generasi muda 

yang menonjol adalah bidang olah raga dan keagamaan, maka sudah selayaknya 

pihak pemerintah desa Aek Tapa yaitu peran dari kepala desa itu sendiri memberi 

perhatian yang serius pada bidang ini serta mengusahakan penambahan sarana dan 

fasilitas terlebih untuk kedua bidang tersebut sehingga memungkinkan bagi 

generasi muda untuk  mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya serta 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang organisasi.  


