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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Desa Pawan 

Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Maka dalam bab ini penulis 

akan menyimpulkan hasil penelitian dengan “Strategi Tokoh Masyarakat dalam 

Membina Perilaku Keagamaan Remaja Desa Pawan Hulu Kecamatan Rambah 

Kabupaten Rokan Hulu” dengan menguraikan beberapa poin penting dari hasil 

penelitian tersebut. Adapun hal yang penting yang akan disimpulkan oleh penulis 

dalam kajian ini, penulis berharap hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi 

untuk penulis khususnya, kemudian untuk jurusan dan desa Pawan Hulu. Selain 

itu, penulis juga memberikan saran sebagai imflikasi dari hasil penelitian yang 

sekiranya dapat bermamfaat bagi tokoh masyarakat dalam membina remaja Desa 

Pawan. 

Kesimpulan yang penulis ambil dari penelitian ini adalah bahwa strategi yang 

digunakan tokoh masyarakat sebagai berikut: 

Perencanaan  pembinaan yaitu, dengan merencanakan remaja berakhlak 

mulia, merencanakan remaja mau melaksanakan sholad lima waktu, 

merencanakan remaja berpakayan sesuai dengan syariat islam, merencanakan 

bergaul dengan masyarakat dengan ketentuan agama dan adat istiadat yang 

berlaku. 
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Pengorganisasian yaitu: dengan memberikan tugas dan wewenag 

sepenuhnya  kepada LKMD, sehingga LKMD melakukan penyuluhan 

narkoba disetiap tahunnya. Kemudian memberikan tugas dan amanah kepada 

pengurus mesjid untuk melakukan pembinaan keagamaan seperti, belajr 

mengaji, belajar sholad, dan membuat kajian agama, selanjutnya begitu jugan 

dengan LKA diberikan wewenang dan tugas dalam membina remaja agar 

remaja berpakayan sesuai dengan agama dan adat istiadat, yakni dengan cara 

mengikutkan remaja dalam setiap acara adat. 

Pengarahan atau pengimplementasian yang dilakukan tokoh 

masyarakat seperti berbaur dengan remaja untuk mengetahui  seperti apa 

karakter remaja dan bagaimana komunikasi yang dibutuhkan remaja baik 

dalam menasehati maupun memberikan pembimbingan kepada remaja, 

Pengurus mesjid melakukan pengimentasian kepada remaja dengan melihat  

cara pandang dalam belajar serta dalam beribadah, sehingga tokoh agama 

mengetahui seperti apa pembinaan  keagamaan yang mereka sukai, sebagai 

contoh mereka mau menghadiri pengajian agama yang dilakukan oleh remaja 

mesjid tiap minggunya kalau ustadnya juga ustad yang muda serta mengetahui 

keadaan remaja, serta menyampaikan materi keagamaannya dengan banyak 

bercanda dan bahasa yang mereka gunakan sehari hari.  

Pengawasan yang dilakukan tokoh masyarakat dengan melakukan 

praktek sholat, praktek mengaji, dengan dilakukan praktek tersebut maka akan 

terlihat dimana kesalahan dalam pembinaannya. 
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Kemudian LKMD melakukan pengevaluasian dengan melihat minat 

partisipasi remaja mengikuti kegiatan baik kegiatan non fisik dan kegiatan 

fisik seperti acara seminar penyuluhan narkoba, dan acara olahraga,  apabila 

banyak remaja mengikutinya, bererti perencanaan pembinaan telah terlaksana, 

namun apabila remaja belum berpartisipasi berarti kami harus mencari solusi 

lain, untuk menarik keinginan remaja ke hal yang positif. 

Kemudian LKMD melakukan berdiskusi dan dialok kegiatan seperti 

apa yang mereka inginkan dalam hal supaya mereka lupa akan hal-hal yang 

menyebabkan mereka lari dari perilaku yang baik, seperti contoh  

mengadakan pertandingan olah raga di tiap tahunnya, dengan adanya acara 

pecan olahraga desa tiap tahunnya tentu remaja akan mempersiapkan dirinya 

dan kelompoknya berlatih setiap harinya sehingga membuat remaja 

melakukan hal yang positif, karna remaja pokus kehobinya, untuk ikut andil 

dalam acara olah raga ditiap tahunnya. 

B. Saran  

penulis juga membuat saran untuk tokoh masyarakat Desa Pawan Hulu 

Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut: 

1. Tokoh masyarakat harus lebih giat lagi melakukan konsultasi dengan 

orang tua remaja, dalam rangka pembinaan remaja. 

2. Tokoh masyarakat harus berupaya lebih giat untuk meredakan kejahatan 

remaja yang datang dari luar Desa Pawan Hulu 

3. Tokoh masyarakat harus lebih mengawasi remaja, dalam segalahal, demi 

tidak terjadinya perilaku yang menyimpang, sehingga tercipta perilaku 

keagamaan.  


