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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang diproleh, disimpulkan bahwa tanggapan 

masyarakat terhadap Kegiatan Organisasi Remaja Masjid Nurul Fatimah yang ada 

di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, tergolong Baik, dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. Kesadaran, masyarakat Bandar Klippa dalam mengetahui dan memahami 

Kegiatan organisasi remaja masjid nurul fatimah sudah baik.  Namun masih 

cenderung rendah sehingga perlu dilakukan upaya lebih dari pihak yang 

terkait untuk memperbaiki serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi remaja masjid. 

2. Penilaian, Masyarakat Bandar  Klippa menilai kegiatan organisasi remaja 

masjid nurul fatimah tergolong baik yang mana masyarakat mengatakan 

Organisasi remaja masjid sebagai wadah yang tepat untuk membina dan 

memberdayakan para remaja yang bersifat islami melalui kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dibawah pengawasan pengelola masjid. 

3. Sikap, masyarakat memberikan Sikap yang  kurang baik namun masyarakat  

senang terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Remaja 

Masjid sebagai tempat pemberdayaan remaja yang bersifat islami. Namun 

sikap masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

remaja masjid masih cenderung kurang. 
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B. SARAN 

Berdasarkan simpulan penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan oleh: 

1. Kesadaran  

Pengurus dan anggota Organisasi remaja masjid sebagai salah satu 

pembimbing para remaja, lebih menjalin komunikasi dan pembimbingan 

dengan baik terhadap para remaja agar tujuan salah satu dari Organisasi 

remaja masjid ini yaitu pembinaan dan pemberdayaan para remaja yang lebih 

bersifat islami dapat berjalan dengan lancar. Dan diharapkan agar mau lebih 

mensosialisasikan lagi kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh remaja masjid agar 

masyarakat lebih menyadari akan pentingnya Organisasi Remaja Masjid ini.  

2. Penilaian  

Pengurus dan anggota Remaja Masjid yakni sebagai acuan untuk lebih 

sungguh-sungguh Mengamati Perkembangan organisasi remaja masjid dan 

mau mengajak remaja yang lain untuk ikut gabung dalam organisasi remaja 

masjid ini, agar organisasi ini semakin berkembang dan masyarakat akan 

memberikan penilaian yang lebih baik terhadap Organisasi Remaja Masjid. 

3. Sikap  

Pengurus dan Anggota remaja masjid mau mengajak masyarakat untuk 

ikut meningkatkan sikap dalam mendukung baik melalui aspek moril dalam 

proses pemberdayaan melalui kegiatan–kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi remaja masjid. 


