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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan urian hasil penelitian studi kasus yang telah 

dipaparkan  pada pembahasan di atas.  Mengenai  Peran Organisasi 

Gerakan Pemuda  Ansor dalam Meningkatkan Perilaku Kebergamaan di 

Desa Garung Lor Kaliwungu Kabupaten Kudus, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Bentuk Perilaku Keberagamaan yang ada Di Desa Garung Lor 

Kaliwungu Kudus, meliputi bentuk perilaku agama, perilaku sosial 

kemasyarakatan dan perilaku Budaya. 

2. Penerapan Peran Oraganisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam 

Meningkatkan Perilaku Keberagamaan di Dessa Garung Lor 

Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dapat dilakukan melalui 

tiga tahapan. 

Pertama, pembentukan struktur Organisasi dan 

mengadakan Rapat kerja Organisasi Gerakan Pemuda Ansor di 

ranting Desa Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kudus. 

Kedua, melaksanakan hasil rapat kerja Organisasi Gerakan 

Pemuda Ansor sesuai aturan rumah tangga GP Ansor dan 

menyesuaikan lingkungan Desa Garung Lor, dalam pelaksanaa 

Peran Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam Meningkatkan 

Perilaku Keberagamaan di Desa Garung Lor Kecamatan 

Kaliwungu Kabupaten Kudus. 

Ketiga, penerapan Peran Organisasi Gerakan Pemuda 

Ansor di Desa Garung Lor melalui program dan kegiatan sosial 

keagamaan seperti program Jamiyyah Rijalul Ansor yang berfungsi 

untuk meningkatkan perilaku kegiatan masyarakat yang bersasis 

jamiyyah atau perkumpulan masyarakat dalam bidang agama. 
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Program kotak koin Inuk untuk anggota GP Ansor dan masyarakat 

umum, berfungsi untuk melatih dan membiasakan masyarakat 

beramal, hasilnya akan diberdayakan untuk Organisasi dan 

masyarakat luas. Program konsolidasi kepada pihak Desa Garung 

Lor, bertujuan untuk meningkatkan kegiatan olahraga bagi para 

pemuda Desa Garung Lor. 

3. Faktor pendukung Peran Organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam 

Meningkatkan Perilaku Keberagamaan di Desa Garung Lor adalah 

beragamnya kegiatan masyarakat di  wilayah di Desa Garung Lor, 

baik dari sisi Agama dan Sosial, sehingga dalam meningkatkan 

kegiatan-kegiatan masyarakat melalui  program kerja GP Ansor 

dapat apresiasi baik dari Desa, tokoh agama, pemuda, dan 

masyrakat pada umummnya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat memberi saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi desa Garung Lor 

Semoga dengan berjalannya waktu, Desa Garung Lor semakin 

maju dan lebih baik, dapat melakukan Inovasi-inovsi baru dalam 

membina masyarakat luas 

2. Bagi Organisasi GP Ansor ranting Garung Lor 

pelaksanaan program GP Ansor untuk masyarakat sangatlah baik 

dan membantu masyarakat, akan tetapi dalam perjalanan 

Organisasi untuk kedepan agar terciptanya masyarakat Madani 

yang lebih baik, tentuntya dibutuhkan inovasi-inovasi lebih lanjut, 

kekompakan antar anggota dalam menjalankan program, dan tidak 

lupa tetap Istiqomah dalam menjalankan peran Oraganisasi. 

Semoga dengan berjalannya waktu, Oraganisasi Gerakan Pemuda 

Ansor Ranting Garung Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten 

Kudus, semakin kreatif, semangat, dan Istiqomah dalam 
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menjalankan program dan tugas-tugas ke-Organisasian, sehingga 

tercipta ke-anggotaan yang kompak, dan solid demi menjaga tradisi 

masyarakat, Nahdlatul Ulama dan faham Ahlussunnah Waljamaah 

untuk Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah Wasyukrulillah Ala Niamillah, segala puji bagi 

Allah Tuhan semesta Alam, karena dengan rahmat, taufiq, serta 

hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. peneliti menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. 

Untuk itu, saran dan kritik dari semua pihak, senantiasa dinanti peneliti, 

demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.  

 Melalui skripsi ini, peneliti memohon kepada Allah Yang Maha 

Pemurah agar memberikan karunia kepada kita semua untuk mencontoh 

Akhlaq Nabi Agung Muhammad S.A.W. dan semoga selalu dilimpahkan 

taufiqnya agar senantiasa kita semua dapat menjalani kehidupan ini  

dengan ridho Allah S.W.T. sehingga dalam mencontoh Akhlaq, Sunnah 

dan pijakan senantiasa merujuk kepada utusan Allah yaitu baginda Rasul 

Muhammad S.A.W. sehingga kelak kita semua mendapat ridho’ Ilahi dan 

akhirnya di Yaumul Qiyamah kita semua dapat diakui sebagai umat Nabi 

Muhammad dan mendapat SyafaatNya Amin Ya Robbal Alamin. 

 


