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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang dilakuan dengan 

metode library research, observasi, angket dan wawancara disimpulkan bahwa 

kehadiran pemuka agama Islam dalam kegiatan remaja sangat berperan. Peran itu 

meliputi aspek kehidupan remaja seperti menciptakan kehidupan yang religious, 

mempengaruhi pergaulan remaja, membimbing remja dan memberikan nasehat 

serta teladan bagi remaja.  

Dikatakan pemuka agama merupakan teladan bagi remaja dengan alasan 

seperti membimbing remaja, membawa ke arah yang lebih baik, menarik hati 

remaja untuk selalu berbuat baik. 

Kegiatan yang dilakukan pemuka agama seperti pengajian sangat 

bermanfaat bagi remaja. Dengan mengikuti pengajian remaja menjadi pandai 

hukum agama, mengisi waktu melalui kegiatan positif, menambah keimanan 

kepada Allah SWT, memotivasi diri, menegendalikan diri, sarana bersosialisasi, 

mengandung kebaikan, dan meningkatkan kecintaan pada agama. 

Pemuka agama Islam di Desa Sei Kepayang Tengah Kabupaten Asahan 

juga telah berhasil membentuk sebagian besar remaja sehingga telah memiliki 

sikap ideal remaja seperti terbuka, edukatif, teladan, menjadi motivator, 

berperilaku baik, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, 

aktif, taat pada norma yang berlaku, berbudi luhur, menjunjung tinggi nilai 

agama, serta berakhlak mulia. 
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B. Saran 

Peran pemuka agama Islam meliputi indikator yakni membimbing tilawah 

Al-Qur’an, melaksanakan pengajian/ceramah dan mengaktifkan kembali 

organisasi remaja mesjid. Selama ini peran tersebut telah dilakoni pemuka agama 

sebagai tanggungjawab moralnya, yang urgen adalah meningkatkan peran tersebut 

agar lebih maksimal lagi. 

Banyak tantangan yang dihadapi oleh pemuka agama Islam dalam 

pembinaan remaja yakni terjadinya penyalahgunaan teknologi, kurangnya 

dukungan dan peran orang tua, tidak memadainya fasilitas umum seperti 

infrastruktur akses jalan, minimnya dana dan kurangnya perhatian dari 

pemerintah. Tantangan tersebut janganlah menjadi penghambat pemuka agama 

untuk terus melakukan tugas sucinya tetapi harus menjadi spirit untuk 

memecahkan problem tersebut sehingga ditemukan solusi untuk mengatasi 

tantangan tersebut. Masyarakat, orang tua, dan pemerintah harus memberikan 

dukungan penuh dan ikut membantu pemuka agama sesuai dengan kadarnya 

masing-masing. 

Usaha yang akan dilakukan ke depan oleh pemuka agama ke depannya 

yakni melaksanakan pengajian/ceramah, mengoptimalkan fungsi teknologi 

dengan positif, mengaktifkan Remaja Mesjid, memotivasi, menumbuhkan 

kebersamaan, bersosialisasi dan remaja dibina secara kontinu. Usaha ini harus 

menjadi program yang terencana, berskala dan terjangkau untuk dilaksanakan. 

Sehingga program tersebut tidak hanya tertulis di kertas tetapi nyata dapat 

dilaksanakan di masyarakat. 
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