
 

65 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, peneliti menganalisa sesuai jawaban dalam penelitian ini. Maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa Kontribusi Pengurus Masjid Dalam 

Pemberdayaan Ikatan Remaja Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau sudah 

dilakukan secara optimal dan sesuai yang diharapkan, ini sesuai dengan 

indikator mengudang pemuda untuk bermusyawarah, menggerakan mereka 

berbagai kegiatan positif, mengawasi mereka dari berbagai aliran sesat, dan 

mengaktifkan mereka dalam kegiatan yang yang bersifat riayah. 

Pertama, mengundang pemuda untuk bermusyawarah sebagai suatu 

kegiatan dimana dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dimasjid raya an-nur 

BKMR selalu melibatkan Irma dalam kegiatan ketrampilan, keilmuan, 

kepedulian sosial, tabliq akbar, dan program pengajian yang diadakan setiap 

hari. Dengan memberi bimbingan dan pengarahan suport dari pengurus Irma 

bisa merasakan sendiri dampak positif yang diberikan pengurus terhadap Irma.  

Kedua, menggerakan mereka berbagai kegiatan positif seperti kegiatan 

bakti sosial yang diadakan dalam bentuk program pengabdian masyarakat 

sosial, pengurus masjid cukup berperan dalam suatu kegiatan dengan 

memberikan bimbingan dan arahan dalam mengerakan suatu kegiatan seperti 

penggalangan dana untuk anak panti asuhan dan korban banjir yang 

dilaksanakan irma pada saat-saat tertentu. 

Ketiga, mengawasi mereka dari aliran sesat dengan adanya 

pengawasan dari penggurus masjid kepada Irma untuk bisa lebih memantau 

dan melihat kegiatan-kegiatan  yang dilakukan Irma dalam bentuk kegiatan 

positif seperti kegiatan bakti sosial dan pengajian yang dilakukan rutin tiap 

malam, subuh dan dzuhur. Dan dalam memilih pemateri pengajian remaja 

disiapkan langsung sesuai yang mengisi kajian-kajian remaja. Dengan tujuan 

mengarahkan mereka dalam kegiatan-kegiatan positif. 
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Keempat, mengaktifkan mereka dalam kegiatan yang yang bersifat 

riayah seperti menjaga dan merawat keindahan taman yang ada dilingkungan 

masjid raya ar-nur dengan tujuan untuk kenyaman bersama. Tetapi dalam 

mengajak irma dalam kegiatan gotong royong pengurus masjid agak sulit 

akibat faktor lain jarak tempuh yang cukup jauh menjadi penghalang serta 

kesibukan anggota irma dalam kegiatan mereka masing-masing karena 

kebanyakan dari anggota irma adalah mahasiswa dan pekerja. 

Kontribusi Pengurus Masjid Dalam Pemberdayaan Irma Masjid Raya 

An-Nur sudah dilaksanakan sudah cukup baik, karena remaja masjid sudah 

mulai merasakan dampak positif dari kontribusi yang diberikan oleh pengurus 

masjid untuk pemberdayaan Irma. Dan dalam kegiatan Irma BKMR selalu 

mempersilahkan penggunaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk 

program-program dakwah remaja, bakti sosial, kegiatan tablig akbar, satnie 

move on serta memberikan bantuan finansial yang diberikan setiap sebulan 

sekali yang berjumlah Rp. 2.500.000 dalam per enam bulan sekali kepada 

Irma. Namun dalam pemerdayaan irma ada beberapa faktor yang menjadi 

kendala berjalannya kegiatan program pemberdayaan irma seperti faktor 

partsipasi anggota irma yang kurang peduli dalam kegiatan masjid dan 

kurangnya kierja dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bagi 

pengurus. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan harapan mampu 

memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Pengurus masjid dan 

IRMA maka penulis memberikan saran-saran berikut : 

1. Kepada pengurus Irma supaya meningkatkan perannya sebagai lembaga 

dakwah guna untuk membina akhlak remaja. 

2. Partsipasi anggota Irma sangat dibutuhkan ketika pengurus Irma dijadikan 

tempat diskusi bagi masyarakat ataupun remaja dalam pemecahan 

masalah. 
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3. Kepada pihak Irma lebih meningkatkan kinerjanya kedepan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagi pengurus. 

kepada pengurus masjid raya an-nur diharapkan lebih bisa 

mengikuti dan menjalankan kegiatan dan tugas dari pemberdayaan ikatan 

remaja masjid raya an-nur.                                


