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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan dijelaskan pada 

sebelumnya peneliti dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembinaan keagamaan dalam pertemuan mingguan adalah 

pembinaan yang dilakukan satu minggu sekali untuk memperbarui 

pengetahuan agama tujuannya sebagai benteng remaja dalam 

menghadapi perkembangan zaman. Pembinaan keagamaan dimulai 

dengan membaca al-Qur’an, penyampaian kultum oleh remaja yang 

bertugas, penambahan materi keagamaan oleh mentor, sesi tanya 

jawab dan diakhiri dengan do’a sebagai penutup. Metode 

pembinaan keagamaan menggunakan metode ceramah, 

pembiasaan, diskusi, tanya jawab, pendekatan dari hati ke hati, kuis 

maupun game, keteladanan dan evaluasi. Materi yang disampaikan 

tentang aqidah, akhlak, ibadah, kewajiban menutup aurat dan peran 

remaja masa kini. Dalam pembinaan ini remaja diberi waktu untuk 

menanyakan materi yang telah disampaikan. Hasil dari pembinaan 

keagamaan adalah remaja mampu menerapkan hasil pembinaan 

keagamaan dalam kehidupannya sehari-hari. 

2. Pembinaan keagamaan dalam pertemuan bulanan merupakan 

pembinaan lanjutan dari pembinaan keagamaan mingguan serta 
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aplikasi hasil dari pembinaan mingguan. Proses dalam pembinaan 

keagamaan ini dimulai dengan pembacaan tahlil, pembacaan 

tilawah, sambutan-sambutan, materi yang disampaikan oleh ustadz 

sekitar, dan diakhiri dengan do’a sebagai penutup. Metode yang 

digunakan dengan metode ceramah, game dan pembiasaan. Materi 

yang disampaikan dalam pembinaan keagamaan ini berupa materi 

pokok tentang aqidah, fiqih, dan akhlak, selain itu materi tentang 

peran generasi muda muslim di era millenial, dan sosialisasi bahaya 

narkoba. Pembinaan keagamaan ini selalu memberi waktu kepada 

remaja untuk bertanya apa saja tentang materi yang belum 

dimengerti. Hasil pembinaan ini memberi dampak yang baik bagi 

remaja, khusunya remaja sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

3. Kendala yang menghambat pembinaan keagamaan berkaitan 

dengan kontinuitas dari remaja, waktu yang tidak serasi antara 

pembina dan remaja, serta keterbatasan mentor yang bisa 

membersamai remaja. Solusi yang dilakukan dalam pembinaan 

keagamaan ini adalah melakukan inovasi dalam pembinaan 

keagamaan, mencarikan mentor, dan memanfaatkan media yang 

ada dalam proses pembinaan keagamaan.  

 

B. Saran  

 

1. Bagi Pembina Komunitas Remaja 
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Penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 

pembinaan keagamaan dalam komunitas remaja. 

2. Remaja 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan 

sumber pengetahuan atau referensi dalam pembinaan keagamaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

berikutnya yang berhubungan dengan pembinaan keagamaan untuk 

remaja. 

 


