
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Pada bab ini, peneliti membahas tentang bagaimana implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 di Desa Cinta Damai 

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Penelitian ini tidak hanya terfokus 

kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar saja, tetapi juga 

dilakukan di Kantor Camat, Kantor Desa Cinta Damai serta para tenaga pengajar 

mengaji yang ada di Desa Cinta Damai. 

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta 

memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat baik itu 

bagi instansi pemerintahan maupun untuk masyarakat Desa Cinta Damai. Adapun 

hasil penelitian yang dapat peneliti simpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 

tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji di Desa Cinta Damai tidak  

terlaksana dengan maksimal, hal ini di karenakan masyarakat Desa Cinta 

Damai memang sudah mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini, 

tetapi dalam melaksanakan kegiatan Maghrib mengaji itu masih 

berdasarkan pemahaman masing-masing, yang mana masih mengikuti adat 

istiadat dan kebiasaan yang di bawa dari zaman dahulu. Hal itu 
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dikarenakan para tenaga pengajar mengaji ini belum mengetahui 

keseluruhan dari apa isi Peraturan Daerah itu. 

Maka dengan demikian pelaksaan Peraturan Daerah tentang 

gerakan masyarakat Maghrib mengaji di Desa Cinta Damai ini untuk 

kegiatannya sudah berjalan, tetapi untuk implementasi sesuai dengan 

Perda itu tidak terimplementasi. Dengan tingkat persentase 

implementasinya sebesar 20%, hal ini dilihat dari 5 indikator yang peneliti 

gunakan hanya 1 indikator yang terimplemntasi. 

2. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, pasti akan ditemukan hambatan 

serta kendala. Adapun hambatan atau kendala yang di hadapi dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah no 2 tahun 2013 di Desa Cinta Damai 

cukup beragam, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang 

menjadi kendala pertama dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar no 2 tahun 2013 ialah anggaran atau insentif. Karena 

insentif di pandang menjadi kunci terpenting dalam pelaksanaan kebijakan 

pemerintah, dengan adanya insentif maka akan menumbuhkan rasa 

tanggung jawab pada para pelaksana Peraturan Daerah. Kendala yang ke 

dua yaitu kurangnya kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh para 

pemerintahan Desa, Ninik Mamak. Alim Ulama, dan juga masyarakat 

lainnya. Disinilah dapat dilihat seberapa jauh peran para tokoh masyarakat 

dalam pengawasan terhadapa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar no 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat Maghrib Mengaji 

untuk Desa Cinta Damai masih kurang, hal tersebut dikarena kurang 
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pedulinya aparatur Desa dalam melaksanakan tugas serta tanggung 

jawabnya, dalam hal pengawasan serta kontrol peran terbesar terdapat 

pada orang tua, yang mana orang tua yang benar-benar memiliki 

wewenang terbesar untuk mengarahkan anaknya untuk berada dimana di 

saat waktu Maghrib. Ketika orang tua mengarahkan anaknya untuk pergi 

ke Masjid maka anak akan mengikuti perintah orangtuanya. Tetapi ketika 

pengawasan orang taunya lengah, maka anak akan bebas tak terarah. 

Kendala selanjutnya yang dihadapi dalam meimplementasikan peraturan 

Derah Kabupaten Kampar tentang gerakan masyarkat Maghrib mengaji di 

Desa Cinta Damai adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksud oleh 

peneliti disini yaitu sumber daya manusia juga sumber daya modal atau 

fasilitasnya. Yang mana untuk sumber daya manusianya para tenaga 

pengajar mengaji di Desa Cinta Damai masih kurang baik, hal itu 

dikarenakan para tenaga pengajar yang ada di Desa Cinta Damai dalam hal 

tingkat pemahaman tentang keagamaan masih begitu kurang, ditambah 

lagi dengan jumlah tenaga pengajar yang masih sedikit. Kendala 

selanjutnya ialah perilaku anak didik, yang mana perilaku anak-anak yang 

sekarang banyak terpengaruh oleh perkembangan zaman, dan semakin 

canggihnya teknologi mengakibatkan semangat untuk mengajinya pun 

menurun, dan anak-anak sekarang banyak yang sudah berani melawan 

gurunya. 

 

 

 



 107 

1.2 Saran  

Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan dan menganalisanya, maka 

dalam hal ini penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar agar lebih 

memaksimal dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar tentang Maghrib mengaji ini, serta mengupayakan agar insentif  

yang memang jika seharusnya ada di anggarkan untuk di para tenagar 

pengajar itu sesegera mungkin di upayakan. 

2. Kepada Pengelola Markas Islami Kabupaten Kampar, sebisa mungkin 

untuk melakukan pembinaan kepada para tenaga pengajar mengaji yang 

ada di seluruh Kabupaten Kampar, bukan hanya sekedar masyarakat yang 

ada di sekeliling Masjid yang mendapat pembinaan. 

3. Kepada Kantor Camat Tapung Hilir Kabupaten Kampar, seharusnya lebih 

banyak memperhatikan lagi bagaimana pelaksanaan dari Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar tentang Maghrib mengaji di Kecamatan Tapung hilir, 

lebih sering lagi untuk melakukan survei ke Masjid serta Mushalla yang 

ada di Kecamatan Tapung Hilir. 

4. Kepada Kantor Desa Cinta Damai di kecamatan Tapung Hilir Kabupaten 

Kampar, supaya kedepannya lebih sering lagi dalam memberikan 

sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kampar no 2 rahun 2013 

tentang gerakan masyarakat Maghrib mengaji ini kepada masyarakat Desa 

Cinta Damai. Sosialisasinya seharusnya di berikan tidak hanya pada saat 

ada perkempulan tertentu, semoga kedepannya Kantor Desa Cinta Damai 
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bersedia untuk memberikan sedikit ruang dan waktunya untuk benar-benar 

memberikan sosialisasi, himbauan, penyuluhan tentang Peraturan Daerah 

ini, kemudia dalam sosialisasi seharusnya di jelaskan secara rinci, dan jelas 

tentang apa yang ada di dalam Peraturan Daerah itu sendiri. Sehinnga 

masyarakat juga benar-benar memahami dengan apa yang di maksud oleh 

pemerintahan Daerah.  

5. Kepada masyarakat, teutama kepada para tenaga pengajar mengaji yang 

ada di Desa Cinta Damai, baik itu yang mengajar di Masji, Mushalla, 

ataupun dirumah-rumah. Supaya kedepannya agar lebih memperhatikan 

tingkat kualitas mengajarnya, yang mana agar dapat di sesuaikan atau 

mengikuti dengan kurikulum yang telah diatur didalam Peraturan Daerah 

itu sendiri. Kemudia supaya kedepannya untuk para tenaga pengajar agar 

lebih disiplin serta tegas dalam mendidik murid-muridnya. Anak-anak 

yang ketahuan membawa HP ke Masjid atau Mushalla seharusnya HP nya 

di sita, dan dikembalikan jika orang tua dari santri tersebut yang 

mengambilnya, selain di berlakukan peraturan dilarang membawa HP, 

semoga tenaga pengajar kedepannya juga membuat peraturan tentang 

hukuman bagi santri yang tidak memperhatikan diwaktu guru 

menjelaskan, dan selain itu supaya kedepannya lebih meberikan fasilitas 

yang benar-benar memadai untuk anak-anak mendapatkan pembelajaran 

yang sesuai. Seperti adanya papan tulis dan juga lain sebagainya yang 

menujang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Maghrib mengaji 

 


