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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, angket dan

dokumentasi, maka hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan sebagai

berikut:

1. Dari hasil wawancara dietahui bahwa P2A telah melaksanakan program

kerjanya dan P2A berperan di masyarakat, dilihat dari pertanyaan dan dari

jawaban dari soal nomor 7 bahwa ketua P2A mengatakan bahwa P2A telah

berperan di masyarakat.

2. Peran P2A (Pembina Pengamalan Agama) Dalam Meningkatkan

Pemahaman Ajaran Islam di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan

Mandau Kabupaten Bengkalis berada pada kategori  berperan, yaitu

berada pada persentase 78.8% dengan standar penilaian terletak pada

standar 76 % - 100 %.

3. Faktor yang mempengaruhi Peran P2A (Pembina Pengamalan Agama)

Dalam Meningkatkan Pemahaman Ajaran Islam di Desa Tambusai Batang

Dui Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut

a. Faktor pendukung:

1. Terjalinnya komunikasi yang lancar antara P2A dan masyarakat.

2. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap
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3. P2A disambut baik oleh masyarakat Hal ini menandakan bahwa

P2A telah diakui keberadaannya.

4. P2A mengerti masalah masalah yang terjadi di masyarakat. Dengan

adanya P2A mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat.

b. Faktor penghambat:

1. Masyarakat kurang sering mengikuti kegiatan-kegiatan sehingga

ini menjadi factor penghambat bagi kelancaran menjalan program

P2A di masyarakat,

2. Profesi Da`i ini masih di jadikan pekerjaan sampingan oleh

sebagian Da`i P2A.

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ilmu

agama di kehidupan sehari-hari.

4. Dana yang di berikan pemerintah belum jelas keberadaannya,

sehingga ini dapat mempersulit P2A untuk menjalankan visi-misi

nya.

B. Saran

1. Sebaiknya P2A lebih bekerja keras lagi untuk mengajak masyarakat untuk

mengikuti kegiatan keagamaan agar terjalinnya masyarakat yang agamis

dan berdabab

2. Diharpakan masyarakat selalu mengikuti kegiatan/program yang di uat

oleh P2A

3. Hendaknya hubungan antara P2A dan masayarakat harus selalu terjaga

dalam kondisi apapun, karena dengan adanya hubungan yang baik ini akan



61

menentukan keberhasilan P2A dalam menjalankan Visi-misi nya seseai

dengan rencana.


