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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai ahir dari pembahsan dari penelitian yang berjudul Peran 

Organisasi IPNU dalam Membentuk Kepribadian Remaja di Desa Siki 

Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, maka penulis akan 

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai organisasi berbasis 

keilmuan dalam membentuk kepribadian Remaja di Desa Siki 

Kecamatan Dongko Kabupaten Treanggalek adalah  IPNU Desa Siki 

sebagai fasilitator Keilmuan Remaja di Desa Siki dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan, diskusi, maupun pembelajaran 

dengan metode ceramah seraya memberikan kesempatan remaja 

untuk tampil dihadapan masyarakat sehingga menjadikan remaja di 

Desa Siki mampu berperan dan berkepribadian yang baik dalam 

bermasyarakat sehingga mampu berpendidikan dalam berkeilmuan. 

2. Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai wadah bergaul yang 

positif dalam membentuk kepribadian remaja di Desa Siki Kecamatan 

Dongko Kabupaten Trenggalek adalah IPNU desa Siki terjun 

langsung bersosial kepada masyarakat khususnya remaja tanpa 

adanya skat pemisah diantaranya dan menyelipkan ideologi-ideologi 

keislaman sehingga IPNU desa Siki mampu mempengaruhi mengajak 
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remaja desa Siki kedalam ranah kepribadian yang lebih baik untuk di 

jadikan bekal sosial dalam bermasyarakat. Ada beberapa hambatan 

tetapi merupakan sebuah kewajaran dalam setiap upaya dan 

mewujudkan sebuah tujuan dalam organisasi. 

3. Peran Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dalam menyiapkan penerus 

Nahdlatul Ulama dan Bangsa yakni IPNU desa Siki yakni dengan 

cara menanamkan ideologi rasa cinta Nahdlatul Ulama Dan Bangsa 

seraya mengajak danmengikut sertakan remaja untuk berkontribusi 

langsung sehinggs para remaja siap untuk berperan sebagai penerus 

Nahdlatul Ulama dan Bangsa melalui kegitan-kegiatannya. 

B. Saran 

Memperhatikan kesimpulan diatas dan memperhatikan 

kesimpulan hasil penelitian secara praktis, maka peneliti dapat 

menuliskan saran sebagai berikut. 

1. Bagi anggota IPNU dan Remaja 

Diharapkan kepada anggota IPNU dan Remaja Desa 

supaya lebih bersungguh-sungguh dalam menjalani proses 

perubahan menjadi remaja yang berkepribadiaan baik untuk 

masyarakat, bangsa dan Nahdlatul Ulama khususnya untuk 

kehidupan dimasa mendatang. 

2. Bagi Struktural Desa 

Desa alangkah baiknya selalu mendukung dan selalu 
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memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berbasis kepemudaan 

dan sebagai birokrasi desa Supaya tetap bertanggung jawab akan 

maju mundurnya kepribadian remaja ataupun masyarakatnya. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian, hasil 

penelitian ini bisa menjadi masukan atau tumpuan untuk 

meneruskan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan peran 

IPNU dalam Pembentukan Kepribadian Remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




