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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bersamaan dengan era globalisasi, banyak sekali budaya-budaya asing 

yang juga ikut masuk. Sekarang sudah mulai terlihat banyaknya 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para remaja yang tidak sesuai 

dengan norma-norma yang berlaku, hal ini sangat membahayakan bagi para 

remaja. budaya asing yang sedang berkembang di kalangan remaja di desa 

Mulyoharjo diantaranya mulai dari cara berpakaian, cara bicara yang kurang 

sopan, gaya rambut, pergaulan bebas dan minum-minuman keras. 

IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara dalam peranannya dalam 

mengantisipasi budaya asing di Desa Mulyoharjo Jepara dapat disimpulkan 

bahwa IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara memiliki peranan yang sangat 

penting dalam masyarakat terutama dalam Pembinaan Remaja, Adapun Peran 

IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara dalam mengantisipasi budaya asing 

di aplikasikan melalui melalui program-program kegiatan IRMAS Nurul 

Huda Mulyoharjo Jepara meliputi melakukan perekrutan anggota, 

mengadakan diskusi bulanan, albarzanji, pelatihan marawis, pengajian umum, 

pelatihan kaligrafi, mengadakan jum’at bersih yang bertujuan menanamkan 

nilai-nilai nasionalisme dan kearifan lokal seperti melestarikan budaya 

albarzanji, gotong royong, diberikan pemahaman tentang perilaku yang sesuai 

dengan norma-norma di desa kami, peringatan hari-hari besar kemerdekaan 

maupun islam yang dapat memupuk jiwa nasionalisme sehingga menjadi 
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salah satu langkah dalam mengantisipasi budaya asing yang sedang 

berkembang di Era Globalisasi ini. Selain itu IRMAS Nurul Huda 

Mulyoharjo Jepara juga memiliki peranan penting lainnya diantaranya 

sebagai tempat bergaul positif, sebagai tempat untuk menyiapkan remaja 

menjadi generasi penerus bangsa dan sebagai suatu majlis ilmu. 

Peran kegiatan-kegiatan IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara 

terhadap pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dan positif 

dan juga berdampak baik bagi remaja, dimana perkembangan demi 

perkembangan remaja di sekitar Masjid Nurul Huda Mulyoharjo Jepara 

menunjukkan perilaku yang baik, ini terbukti kegiatan keagamaan IRMAS 

Nurul Huda Mulyoharjo Jepara diikuti penuh semangat oleh remaja disana, 

sehingga ini memberikan dampak tersendiri bagi remaja, seperti memiliki 

perilaku yang baik, memiliki kepribadian yang santun, menjalin komunikasi 

antar remaja dan masyarakat dengan baik dan sopan. Salah satu contohnya 

yaitu dari hasil wawancara dengan Amir Fakhrudin yang mengatakan dia 

mempunyai seorang teman dulunya dia sering minum-minuman keras tapi 

alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi semenjak dia bergabung dalam 

IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara secara perlahan kebiasaan tersebut 

mulai hilang. Dari itu, dapat di pahami bahwa dampak kegiatan-kegiatan 

IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara terhadap kehidupan remaja di sekitar 

Masjid Nurul Huda, sangatlah berpengaruh dalam merubah perilaku menjadi 

lebih baik lagi. 
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B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas ada beberapa saran yang 

ingin di sampaikan oleh peneliti: 

1. IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo Jepara, mempunyai peranan yang 

sangat penting terhadap pembentukan karakter remaja hal ini terbukti 

berdampak postif. Untuk itu Kepada pihak pemerintah, masyarakat, dan 

tokoh agama agar senantiasa memberikan dukungan kepada remaja 

masjid, baik itu berupa moril maupun materi dalam rangka untuk lebih 

memajukan dan mengembangkan IRMAS Nurul Huda Mulyoharjo 

Jepara 

2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan 

disebakan kemampuan ilmu yang penulis miliki serta keterbatasan 

penulisan yang dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Sulitnya mendapatkan informan atau narasumber yang bersedia 

diwawancarai. 

b. Sulitnya mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan organisasi 

kepemudaan masjid.  

Untuk itu kepada para pembaca kirannya untuk memberikan masukan 

dan saran sehingga penelitian ini akan lebih baik.  

C. Penutup 

Alhamdulillahirabbil a’lamin, puji syukur penulis panjatkan kepada 

Allah SWT, atas semua rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis mampu 
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menyelesaikan skripsi ini walaupun banyak sekali hambatan, akan tetapi hal 

itu merupakan proses yang harus penulis lewati. 

Penyelesaian skripsi ini merupakan hasil bimbingan dan arahan dari 

semua pihak terutama orang tua dan istri yang selalu memberikan motivasi, 

dorongan dan do’a. begitu juga dari dosen pembimbing skripsi yang 

terhormat  Bapak Fathur Rohman M.Pd.I. yang telah meluangkan waktu, 

menyumbangkan ide, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat penulis mengucapkan 

terimakasih yang sedalam-dalamnya.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan 

serta kelemahan penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segala 

kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik serta ide yang dapat 

membangun demi penyempurnaan lebih lanjut. 

Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat 

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pihak yang 

membutuhkannya sehingga mempunyai nilai-nilai ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam dunia pendidikan. 

 


