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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Semua kegiatan yang di adakan oleh Yayasan Al-Istiqomah sangat positif 

dan masyarakat sangat antusias dan mendukung dan juga ikut 

berpartisipasi di dalam kegiatan tersebut, dan kegiatan yayasan sendiri 

terdapat kegiatan Tahunan yang di dalamnya terdapat dua kegiatan yaitu 

kegiatan hari-hari besar Islam di Masjid Al-Istiqomah dan kegiatan puasa 

dan buka bersama dibulan Ramadhan di Masjid Al-Istiqomah, kemudian 

kegiatan mingguan yaitu dibagi menjadi dua kegiatan mengaji untuk para 

Ibu-Ibu di Masjid Al-Istiqomah dan kegiatan membaca surat Yasin untuk 

para Bapak-Bapak di Masjid Al-Istiqomah, kemudian ada kegiatan harian 

yaitu kegiatan ini diabagi menjadi dua yaitu kegiatan TPA di Masjid Al-

Istiqomah setiap pagi dan sore dan kegiatan membaca Al-Qur`an setiap 

abis Sholat Isya. dan semua kegiatan inilah yang dilaksanakan oleh 

Yayasan Al-Istiqomah. 

2. Peran Yayasan Al-Istiqomah dalam membangun lingkungan Pendidikan 

Agama Islam ini sangat membantu masyarakat yang belum mengetauhi 

tentang Pendidikan Agama Islam, dari pihak yayasan akan terus 

mengajak, mengayomi dan membantu para masyarakat agar mengikuti 
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dan akan terus bertambah untuk kedepan nya, dan membuat Yayasan Al-

Istiqomah ini lebih berkembang untuk kedepan nya. 

Tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk 

memberikan pengarahan, bimbingan dan pelatihan agar manusia dengansegala 

potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaikbaiknya.Tugas 

lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapatmengantarkan manusia 

kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allahsebagai kholifah fi Al-Ardhi, 

yaitu seorang hamba yang mampu beribadahdengan baik dan dapat 

mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelolah dan melesarikan 

bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam. 

 

B. Saran-saran 

1. Saran untuk Lembaga Yayasan Al-Istiqomah 

1) Pihak yayasan harus bisa mensebarkan luas kan kegiatan ini 

kepada masyarakat luar lingkungan Yayasan Al-Istiqomah. 

2) Pihak yayasan harus bisa lebih prefesional dalam melaksanakan 

kegiatan yang diadakan 

3) Pihak yayasan harus lebih bisa lagi untuk membaur dengan 

masyarakat yang belum mau mengikuti 

2. Saran untuk Takmir Masjid 

1) Kedepannya KGM ini harus lebih bisa mengajak para masyarakat 

yang belum mau mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Yayasan 

Al-Istiqomah. 
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2) Untuk Takmir Masjid Al-Istiqomah harus lebih bisa menjadi 

contoh masyarakat. 

3. Saran untuk penelitian selanjutnya 

Penulis berharap penelitian selanjutnya mampu menemukan 

penelitian terkait masyarakat yang belum mau membaur dengan Yayasan 

Al-Istiqomah di dalam setiap kegiatan yang ada, dan juga peneliti 

selanjutnya bisa lebih detail dalam meneliti ini dari pada saya nanti. 

 


