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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Penanaman akhlaq pada anak usia remaja adalah suatu hal yang sangat 

penting demikian juga akhlaq adalah hal yang penting dimiliki oleh setiap 

generasi muda. Dalam mendidik anak-anak yang mana pengetahuan kami 

tentang agama Islam sangat minim, Sebagai bentuk kepedulian kami akan 

Akhlak generasi muda kami dan juga atas agama Islam dan agar ia dapat 

mengerti benar akan ajaran Islam yang sesungguhnya. Masalah yang paling 

mendasar di antaranya kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki orang tua 

dalam mendidik generasi muda merupakan masalah yang sangat besar, untuk 

mendidik generasi muda di masa yang akan datang.  

Secara akhlaq remaja saat ini mengalami penurunan bila disbanding 

dengan genersi-generasi sebelumnya, dalam era globalisasi ini sangat mudah 

berdampat bagi kehidupan sekarang terutama remaja masjid. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, manusia sudah diikat oleh kepentingan bersama. Ketika itu 

individu sudah berstatus sebagai warga masyarakat dalam kelompoknya. di 

dalam kehidupan ini, orang sudah melebur dalam kebersamaan mematuhi 

peraturan atau norma-norma yang disepakati, kehidupan bermasyarakat setiap 

individu sudah memiliki fungsi dan perangnya masing-masing.  
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5.1.2 Masjid At-Taqwa 

Kegiatan yang diadakan oleh takmir masjid sperti kajian rutin, sholat 

jum’at, Taman Pendidikan Al-Qur’an, dan kegiatan tahunan buka 

bersama, Sholat tarawih, menerima dan menyalurkan zakat serta hewan 

qur’ban, dan juga sholat Iddul Fitri dan sholat Iddul Adha.  

5.1.3 Remaja Masjid At-Taqwa 

Remaja Masjid At-Taqwa merupakan bagian dari generasi muda dan 

generasi Islam, yang sadar akan hak dan kewajibannya kepada masyarakat, 

Bangsa, dan Agama sehingga dapat mendharma bhakti segenap potensi 

yang dimilikinya. Remaja di Dusun Ngering tergabung dalam 

kepengurusan, tapi semua remaja terlibat dan sangat mendukung kegiatan 

positif yang dilakukan oleh remaja masjid At-Taqwa. Tidak semua remaja 

di Dusun Ngering tergabung dalam kepengurusan, tapi semua remaja 

terlibat dan sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan oleh remaja 

masjid At-Taqwa.  

Kegiatan yang diadakan oleh Remaja masjid juga memiliki berbagai 

agenda kegiatan yang diadakan di masjid, misalnya : Kajian rutin, pondok 

romadhon, Bakti sosial, Rapat Pengurus Remaja Masjid, perekrutan kader 

baru, Bersih-bersih Masjid, dan  kegiatan-kegiatan yang memberikan 

kemaslahatan umat. 
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5.2. Saran   

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas ada beberapa saran yang 

ingin di sampaikan oleh peneliti: Remaja masjid At-Taqwa, hendaknya 

melakukan musyawarah antara seluruh organisasi remaja masjid At-Taqwa 

sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan, agar tidak ada perselisihan 

dan kesalahpahaman, salah satunya seperti adanya perbedaan pendapat antar 

pengurusnya, harapannya agar kegiatan yang telah direncanakan berjalan 

dengan lancar dan baik. Remaja masjid At-Taqwa agar dapat memberikan 

pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat terkhusus untuk remaja agar 

dapat merubah perspektif remaja bahwa remaja masjid At-Taqwa itu 

diperuntukan kepada seluruh remaja Islam yang ada di Dusun Ngering, 

Sukoanyar, Cerme, Gresik. 

 


