
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Peran Organisasi 

Remaja Masjid Jogokariyan dalam Meningkatkan Ibadah Praktis Remaja”, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Organisasi Remaja Masjid Jogokariyan dalam meningkatkan pengamalan 

ibadah praktis remaja di Kampung Jogokariyan telah dilaksanakan dengan baik. 

Adapun program yang dilakukan organisasi Remaja Masjid Jogokariyan dalam 

menjalankan perannya dalam meningkatkan pengamalan pada aspek taharah adalah 

Pengajian Malam Rabu (Pemara. Pada aspek salat wajib terdapat program Pemara, 

Kajian Subuh, dan Makan Gratis Bakda Salat Jumat, sedangkan pada aspek salat 

sunah terdapat program Salat Gerhana dan Majelis Duha. Selain itu, program 

organisasi Remaja Masjid Jogokariyan yang juga berperan dalam meningkatkan 

pengamalan ibadah pada aspek puasa wajib yaitu kegiatan Kampoeng Ramadhan, 

sedangkan pada aspek puasa sunah terdapat program Kajian dan Buka Puasa Sunah. 

Adapula program yang meningkatkan pengetahuan remaja tentang zakat atau sodaqoh 

yaitu Tadarus Al-Quran Keliling dan Infak Mandiri. Sedangkan pada aspek Haji 

terdapat program Kajian Majelis Jejak Nabi untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keinginan remaja untuk mengamalkan ibadah haji. 

2. Faktor yang mendukung berjalannya program organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja, yaitu tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai, adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar 
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pengurus, maupun dengan takmir dan sumber dana yang cukup dalam melakukan 

kegiatan. Selain itu adanya antusias dan semangat remaja untuk membantu kegiatan, 

serta terciptanya relasi dan komunikasi yang baik dengan ustaz atau dai baik tingkat 

Nasional maupun Internasional, dan adanya perkembangan media teknologi yang 

mempermudah pelaksanaan kegiatan juga menjadi faktor yang mendukung organisasi 

Remaja Masjid Jogokariyan dalam menjalankan perannya. 

Sedangkan faktor yang menghambat berjalannya suatu peran atau program organisasi 

Remaja Masjid Jogokariyan dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja, 

yaitu adanya pengaruh negatif dari penggunaan media sosial, kesibukan remaja di 

luar organisasi Remaja Masjid Jogokariyan, serta kurangnya kesadaran remaja akan 

pentingnya pendidikan keagamaan, dan kurangnya kedekatan antara remaja 

jogokariyan dengan pengurus organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

B. Saran-saran 

1. Bagi Organisasi Remaja Masjid Jogokariyan 

a. Memotivasi remaja dengan lebih giat untuk aktif mengikuti kegiatan keagamaan 

b. Meningkatkan upaya yang dilakukan untuk dapat merangkul dan mendekatkan 

remaja Jogokariyan yang belum aktif dengan pengurus organisasi agar remaja 

tidak sungkan untuk bergabung mengikuti kegiatan 

c. Mengoptimakan kembali kegiatan yang mampu meningkatkan pengamalan 

ibadah praktis remaja Jogokariyan 

d. Menambah kegiatan rutin yang berkaitan dengan ibadah praktis guna 

meningkatkan pengamalan ibadah praktis remaja Jogokariyan. 

2. Bagi Remaja di Kampung Jogokariyan 
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a. Lebih berperan aktif dalam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh organisasi 

Remaja Masjid Jogokariyan 

b. Mengoptimalkan pengetahuan ibadah praktis yang telah didapat untuk diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari  

c. Mampu bergaul dengan baik dilingkungan yang positif sehingga diharapkan 

nantinya tidak akan terpengaruh lingkungan luar yang dapat berdampak buruk. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Meningkatkan kualitas penelitian dari berbagai aspek, mulai dari rancangan 

penelitian hingga analisis data 

b. Memperluas jangkauan subyek penelitian hingga Badan Komunikasi Pemuda dan 

Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), maupun obyek penelitian guna dapat 

menjadi acuan dalam mengoptimalkan peran organisasi dakwah remaja 

khususnya 


