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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan 

dari bab I sampai bab IV, maka skripsi dengan judul 

“Persepsi Remaja di Lingkungan Lokalisasi Tentang 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti (Studi Kasus Remaja di Lingkungan Lokalisasi 

Gambilangu Kelurahan Sumberejo Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kendal) “ , dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut. 

Persepsi remaja dilingkungan lokalisasi tentang mata 

pelajaran PAI di sekolah, sangatlah beragam. Ada yang 

menyukai mata pelajaran PAI, dan ada pula yang biasa-biasa 

saja. Dari  pernyataan remaja tersebut, ada yang didasarkan 

karena faktor lingkungan yang tidak terlalu mengedepankan 

ilmu agama, tetapi masih banyak juga remaja-remaja yang 

mengedepankan ilmu agama karena sejak kecil sudah belajar 

di TPQ, karena TPQ merupakan salah satu tempat Pembinaan 

agama bagi anak mengantarkan kepada perilaku dan sikap 

anak yang lebih baik dan mengarah kepada hal-hal yang 

positif bagi dirinya dan lingkungannya. Adanya sebuah 

lembaga pendidikan agama formal dan non formal bagi 

remaja Gambilangu, sangat membantu dalam pertumbuhan 



84 
 

dan perkembangan  remaja yang berada di lingkungan 

lokalisasi Gambilangu. Remaja yang dihadapkan dengan 

segala persoalan yang diakses oleh kehidupan lingkungannya 

sangat mempengaruhi dan membentuk watak dan kepribadian 

remaja yang tidak dinamis. Pengaruh oleh persoalan yang 

diakibatkan oleh lingkungan; orang tua, para mucikari, germo, 

dan para wanita tuna susila dalam lingkungan lokalisasi yang 

berupa tindakan-tindakan kekerasan, perjudian, mabuk-

mabukan, pertengkaran dan perbuatan buruk lainnya sangat 

rentan dalam mewarnai suasana kehidupan remaja yang 

notabene masih memerlukan pembinaan dari pihak di 

sekitarnya seperti pendidikan keluarga, pendidikan orang tua, 

pendidikan masyarakat dan pendidikan dari lembaga yang 

kompeten pada remaja. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, maka 

penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:  

Saya sebagai salah satu warga di lingkungan 

Gambilangu, berharap semua remaja yang masih bersekolah 

setidaknya mau mendalami pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti yang diajarkan di sekolah, 

mempelajari ilmu agama sangatlah penting, karena dengan 

mempelajari ilmu agama dapat menuntun kita ke jalan yang 

benar. Walaupun kita tidak suka dengan guru pengajarnya 
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yang galak, paling tidak kita harus mencoba mempelajarinya 

terlebih dahulu. Selain itu saya juga berharap, remaja di 

lingkungan Gambilangu bisa lebih rajin lagi dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan di masjid maupun di lingkungan sekitar 

seperti sholat berjamaah, mengikuti pengajian, mengikuti 

tahlilan, yasinan.  

 

C. Penutup 

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi dari bab 

pertama hingga bab kelima, berarti terselesaikan sudah 

kewajiban bagi penulis untuk membuat skripsi sebagai syarat 

kelulusan. Atas itu semua penulis memanjatkan syukur ke 

hadirat Allah Swt yang telah memberikan jalan kemudahan 

bagi penulis.Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan, di balik segala kekurangan dan kelebihan di 

dalamnya. Menyadari akan hal ini, maka penulis tidak 

menutup diri atas segala masukan dalam bentuk kritik dan 

saran. Kesemuanya itu akan penulis jadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perbaikan kelak di kemudian hari. 


