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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan telah diuraian 

pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan bahwa: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam banyak memiliki peran dalam pembinaan 

keagamaan di masyarakat transmigrasi desa Kambitin Raya, yakni pada: 

a. Tempat Pendidikan Alquran/Rumah Belajar Alquran 

1) Guru Pendidikan Agama Islam berperan dalam pembinaan 

keagamaan sebagai pengajar tajwid, tahsin dan tahfiz Alquran, di 

lakukan empat kali dalam seminggu. 

2) Guru Pendidikan Agama Islam juga melakukan pembinaan praktek 

berwudhu dan salat, di lakukan dua kali dalam seminggu. 

b. Majelis Taklim ibu-ibu 

1) Guru Pendidikan Agama Islam berperan membina ibu-ibu dalam 

pengajaran tajwid dan tahsin Alquran, di lakukan satu minggu 

sekali. 

2) Guru Pendidikan Agama Islam juga memberikan ceramah agama 

untuk pembinaan terhadap akidah dan akhlak. Di lakukan satu 

minggu sekali. 
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c. Acara PHBI 

Pembinaan dalam persiapan acara PHBI dengan mengumpulkan dan 

memberikan pembinaan kepada remaja masjid desa Kambitin Raya, serta 

membimbing dan mengarahkan kegiatan tersebut sehingga dapat berjalan dengan 

lancar. 

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat dari peran guru PAI dalam 

pembinaan keagamaan di masyarakat transmigrasi desa Kambitin Raya 

yaitu: 

a. Faktor Pendukung 

1) Bantuan dana dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat 

dapat membantu melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang di 

perlukan. 

2) Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan keagamaan 

memberikan rasa semangat guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menjalankan perannya. 

3) Dukungan dari masyarakat sekitar berupa moril dan materiel sebagai 

apresiasi terhadap peran yang di lakukan guru Pendidikan Agama 

Islam. 

b. Faktor penghambat  

1) Belum tersedia tempat/wadah untuk rumah belajar Alquran. Rumah 

belajar Alquran masih bertempat di rumah pribadi guru Pendidikan 

Agama Islam. 
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2) Fasilitas yang belum tersedia, pengeras suara pada majelis taklim 

ibu-ibu belum tersedia mempersulit dalam pembinaan yang beliau 

laksanakan. 

3) Sebagian remaja masjid belum memberikan kontribusi maksimal 

dalam persiapan PHBI. 

 

B. Saran 

Agar penulisan skripsi ini bermanfaat, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada guru Pendidikan Agama Islam hendaknya selalu menyadari bahwa 

dirinya sangat di perlukan di masyarakat, tidak hanya sebatas guru di 

sekolah. 

2. Guru Pendidikan Agama Islam selalu meningkatkan kualitas perannya di 

lingkungan masyarakat, terutama di sekitar tempat tinggalnya, misalnya 

dalam penggunaan metode-metode yang tepat sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dalam pengajaran yang beliau berikan. 

3. Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan dan memberi bantuan serta 

dukungan untuk guru Pendidikan Agama Islam dalam perannya di 

masyarakat agar berjalan lebih efektif dan efisien lagi dalam peran-peran 

yang beliau lakukan. 

 


