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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian demi uraian dari beberapa bab sebelumnya, maka dalam

penelitian ini dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Aktifitas dakwah yang dilakukan BKPRMI Kota Kendari dalam

memahamkan pengamalan shalat berjamaah remaja Masjid di kota Kendari

adalah terdiri dari beberapa rangkaian yakni (1) Melakukan survei ke Masjid-

masjid. (2) Ajakan untuk menjadi bagian dari BKPRMI Kota Kendari. (3)

Pembinaan  remaja Masjid. (4) Mengaktifkan remaja Masjid. (5) Mengontrol

remaja Masjid. (6) Evaluasi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi BKPRMI Kota Kendari dalam melaksanakan

aktifitas dakwahnya, dalam memahamkan pengamalan shalat berjamaah

remaja Masjid di kota Kendari adalah terbagi dua bagian yakni, (1) Internal

BKPRMI Kota Kendari, yang meliputi (a) Minimnya kesadaran dakwah

anggota BKPRMI Kota Kendari. (b) Belum  adanya sekret tetap yang

memadai. (c) Kurangnya dana. (2) Eksternal BKPRMI Kota Kendari, yang

meliputi (a) Respon yang kurang positif dari pegurus Masjid. (b) Kehidupan

sosial  yang negatif.
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B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, dikemukakan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam menciptakan remaja Masjid sebagai generasi yang bertakwa hanya

kepada Allah swt, memiliki wawasan keislaman yang kokoh dan menjadikan

Masjid sebagai pusat ibadah, pusat perjuangan, pusat budaya yang tetap

berpegang teguh kepada akidah Islam, ukhuwah islamiyyah dan dakwah

Islam, maka pembinaan melalui kajian Islam haruslah dilakukan seintensif

mungkin, bila mungkin sekali dalam seminggu.

2. Sebaiknya kajian Islam intensif tidak hanya dilakukan kepada remaja Masjid

saja, tetapi juga para pembina remaja Masjid. Hal ini bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman diri mereka dalam sisi keilmuan dan wawasan ke

Islaman.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyusun kurikulum pendidikan

berbasis Islam lebih intens dipelajari di sekolah-sekolah, sehingga generasi

muda Islam memiliki karakter hidup layaknya seorang muslim.

4. Diharapkan kepada pemerintah secara insentif lebih memperhatikan lembaga

swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang dakwah lebih khusus lagi

terkait dana. Sehingga gerak dakwah lembaga swadaya masyarakat yang

beregerak dibidang dakwah dapat maksimal. Dan secara tidak langsung

dakwah akan mengurangi dan mencegah kriminalitas dan kenakalan remaja.

Karena dakwah adalah mengajak pada kemakrufan dan mencegah pada

kemungkaran.
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5. Dengan segala keterbatasan dalam penelitian ini, kepada peneliti lain

diharapkan bila melakukan penelitian yang sejenis untuk mengambil wilayah

penelitian yang lebih luas.
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