
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembinaan moral generasi muda sangatlah penting sebab generasi muda 

adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, 

sumber insani pembangunan, pemilik masa depan juga sebagai pewaris dan 

generasi penerus dari angkatan tua yang akan meneruskan serta yang akan 

mewujudkan maju mundurnya suatu bangsa oleh karenanya generasi muda itu 

perlu dibina, demikian halnya dengan generasi muda di desa Wonosari yang 

masih perlu dibina, dibimbing guna meningkatkan kualitas generasi muda 

sebagai penerus bangsa. 

2. Pembinaan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga,masyarakat, dan pemerintah yang dilaksanakan melalui wadah-

wadah seperti yang tertuang dalam pola dasar pembinaan generasi muda 

sehingga generasi muda di desa Wonosari dapat mengembangkan 

keterampilan dan kemampuan dengan adanya fasilitas-fasilitas yang tersedia. 

3. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masyarakat di desa Wonosari 

telah menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembinaan moral 

generasi muda seperti telah masuk dan ikut serta dalam organisasi 

kepemudaan yang ada, menyumbangkan dana, menyumbangkan ide, 



menyumbangkan sarana dan prasarana, menghadiri rapat untuk kegiatan 

pembinaan moral generasi muda, juga mengajarkan keterampilan yang 

dimilikinya, seperti keterampilan dalam membaca dan mempelajari kitab suci 

Al-Qur’an, pelatihan olahraga dan sebagainya yang pada akhirnya diharapkan 

dapat membantu para generasi muda terhindar dari hal-hal yang negatif dari 

lingkungan sekitarnya. Dengan adanya pembinaan diharapkan generasi muda 

dapat menyeimbangkan atau dapat menyesuaikan diri dengan keadaan 

sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi yang diharapkan generasi muda 

dapat mempergunakannya dengan sebaik mungkin tanpa menyalahgunakan 

fungsi dan manfaat dari kemajuan yang ada. 

4. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa di Desa Wonosari 

Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Provonsi Aceh masyarakatnya 

sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan moral generasi muda. 

 

B. Saran  

Pemerintah melalui instansi terkait perlu meningkatkan pengetahuan 

masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan guna memotivasi 

masyarakat di desa Wonosari untuk meningkatkan partisipasinya dalam 

pembinaan moral generasi muda sehingga selain dibidang keagamaan dan 

olahraga serta kesenian yang diminati masyarakat, maka masyarakat juga 

termotivasi untuk dapat meningkatkan peranannya dibidang lain seperti 

keterampilan maupun organisasi kepemudaan yang nantinya memampukan 

generasi muda dalam berdemokrasi dan memupuk kepemimpinan. 



Masyarakat juga diharapkan untuk lebih mendorong para generasi 

mudanya dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa Wonosari. 

Oleh karena itu, di Desa Wonosari kegiatan pembinaan generasi muda 

dalam menanamkan nilai-nilai moral kegiatan yang menonjol adalah pada bidang 

keagamaan dan juga olahraga, maka sudah selayaknya pihak pemerintah desa 

Wonosari memberi pelatihan yang serius pada bidang ini serta mengusahakan 

penambahan sarana dan fasilitas terlebih dahulu 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. 

 


