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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan di bahas pada bab 

sebelumnya mengenai “Motivasi dan Perilaku Hijrah pada Remaja Ditinjau dari 

Teori Tindakan Sosial Max Weber”, maka peneliti menguraikan dalam suatu 

kesimpulan secara umum dan khusus yang akan diuraikan sebagai berikut: 

5.1.1 Simpulan Umum 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

beberapa temuan yang diperoleh. Peneliti menarik kesimpulan terhadap penelitian 

mengenai “Motivasi dan Perilaku Hijrah pada Remaja Ditinjau dari Teori Tindakan 

Sosial Max Weber” bahwa fenomena hijrah pada kalangan remaja ini sudah 

menjadi trend di kalangan remaja. Hal ini dilihat dari banyaknya remaja yang 

ramai-ramai mendeklarasikan dirinya bahwa ia telah berhijrah. Trend hijrah ini 

menyebar secara masif di kalangan remaja, satu sama lain. Perilaku hijrah yang 

ditampilkan oleh remaja pun beranekaragam mulai dari perubahan tampilan fisik 

juga hingga kepada perubahan perilaku. Terdapat berbagai faktor yang memotivasi 

remaja untuk berhijrah di antaranya karena motivasi yang datang dari dalam diri 

remaja maupun yang datang dari lingkungan luar diri remaja yakni lingkungan 

sosial. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan oleh para remaja sebagai hasil dari 

proses belajar sosial. Pembelajaran sosial yang dilakukan remaja dimulai dari 

tahapan mengamati perilaku orang lain yang sudah terlebih dahulu berhijrah, 

melakukan pertimbangan akankah perilaku tersebut ditiru oleh remaja, 

memutuskan untuk berhijrah, hingga pada tahap semakin ingin melakukan 

perubahan diri berupa hijrah karena mengharapkan imbalan yang didapatkan 

apabila ia berhijrah. Sehingga dari proses belajar sosial tersebut remaja yang 

memutuskan untuk berhijrah pun berarti telah terpengaruh oleh orang lain yang 

diamati serta orang yang melakukan hijrah pun akan mempengaruhi orang lain 

dengan perubahannya. Untuk dapat membangkitkan semangat hijrah serta 

kesadaran beragama pada remaja diperlukan strategi yang tepat untuk dapat 

menarik minat remaja dalam mempelajari ilmu agama di antaranya dapat dilakukan
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melalui bantuan media sosial, metode komunikasi dakwah yang kekinian, serta 

melakukan kegiatan lain diluar dakwah yang tetap memiliki nilai keagamaan.  

5.1.2 Simpulan Khusus 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan simpulan khusus 

berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Perilaku hijrah pada remaja merupakan sebuah perilaku yang dilakukan  

secara sadar dan melalui pertimbangan. Perilaku yang dilakukan oleh remaja 

ini terdiri dari perubahan tampilan fisik dan perubahan perilaku. Perubahan 

tampilan fisik seperti penggunaan hijab syar’i, gamis, celana cingkrang, 

menumbuhkan jenggot, dan lain-lain. Kemudian perubahan perilaku seperti 

menjauhi larangan Allah, lebih taat dalam beribadah, memperbanyak amalan 

sunnah, dan lebih sering mengikuti berbagai kajian. Hal tersebut merupakan 

sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain, sebab dari 

perubahannya tersebut dapat menginspirasi orang lain. Karena perilaku hijrah 

itu merupakan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain, maka 

tindakan itu dapat dikatakan sebagai suatu tindakan sosial. Bentuk tindakan 

sosial dari hijrahnya para remaja ini termasuk ke dalam tindakan berorientasi 

nilai. Hal ini dikarenakan remaja dalam perilaku hijrah yang dilakukannya 

memiliki tujuan yang berorientasi pada nilai-nilai yang diyakini yakni nilai 

agama yang mana mereka memiliki tujuan menginginkan menjadi manusia 

yang lebih baik lagi, mendapat ketenangan hidup, memperkuat keimanan, 

terhindar dari pergaulan bebas, dan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. 

Kemudian untuk mewujudkan tujuannya tersebut mereka melakukan jalan 

hijrah. 

2.  Terdapat beberapa faktor yang memotivasi remaja untuk berhijrah yakni ada 

faktor internal dan adapula faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri remaja yang terdiri dari beberapa aspek seperti 

keinginan untuk menjadi lebih baik, adanya kesadaran akan datangnya hari 

akhir, memperkuat keimanan dan mengingat akan banyaknya dosa yang 

pernah dilakukan di masa lalu. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor 

eksternal yakni yang berasal dari luar diri remaja seperti pengalaman asmara, 

pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, pelaksanaan 
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kajian di masjid, dan pengaruh sosial media. Faktor eksternal menjadi faktor 

penting diluar diri individu yang dapat membuat remaja berhijrah. Lewat 

berbagai pengaruh diluar dirinya, remaja melakukan proses belajar sosial 

yang mana proses tersebut melalui proses mengamati perilaku hijrah orang 

lain (atensi), mempertimbangkan untuk meniru atau mengikuti perilaku hijrah 

tersebut (retensi), mewujudkan perilaku hijrah yang diamatinya tersebut 

(reproduksi), dan semakin memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan 

hijrahnya karena meyakini adanya imbalan yang akan didapatkan seperti 

kehidupan yang lebih baik, dan mendapatkan keselamatan di dunia dan di 

akhirat (motivasi). 

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran beragama pada 

remaja dapat dilakukan dengan mempergunakan sosial media sebagai sarana 

untuk menyebarkan agama Islam, melakukan modifikasi dalam komunikasi 

dakwah yang lebih menyesuaikan antara metode dakwah yang digunakan 

dengan selera atau kondisi remaja, dan yang terakhir adalah dengan cara 

melakukan kegiatan dakwah kreatif seperti kegiatan berolahraga untuk 

mengenalkan remaja pada Islam. Kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh 

komunitas-komunitas keagamaan yang ada di masyarakat. Upaya-upaya 

tersebut merupakan suatu bentuk tindakan sosial rasional instrumental. Hal 

ini dikarenakan tindakan tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai yakni 

meningkatkan kesadaran beragama pada remaja dengan melakukan inovasi-

inovasi dalam berdakwah agar dengan demikian dapat menarik minat remaja 

untuk mempelajari agama. Kemudin tindakan yang dilakukan oleh komunitas 

keagamaan tersebut termasuk ke dalam tindakan berorientasi nilai. Hal ini 

karena tindakan berdakwah yang dilakukan didasari oleh nilai yakni nilai 

agama yang mana selaras kewajiban untuk berdakwah bagi setiap Muslim 

baik laki-laki maupun perempuan. 

 

5.2  Implikasi  

 Hasil dari penelitian motivasi dan perilaku hijrah pada kalangan remaja 

ditinjau dari perspektif tindakan sosial Max Weber ini diharapkan dapat menambah 

keilmuan secara umum dan sosiologi secara khusus. Hasil penelitian ini utamanya 
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diharapkan dapat menjadi sumber bagi mata kuliah Sosiologi Agama. Implikasi 

bagi pendidikan sosiologi diharapkan dapat memperkaya kajian dalam perkuliahan 

dan pembelajaran sosiologi. Kemudian dalam rangka perkuliahan tersebut 

diharapkan dapat memberikan informasi untuk bahan diskusi yang berkenaan 

dengan perilaku beragama yakni khususnya perilaku hijrah yang ditinjau dari 

perspektif sosiologis untuk mata kuliah sosiologi agama.  

 Kemudian penelitian ini berimplikasi pada pembelajaran sosiologi di 

persekolahan untuk mengembangkan bahan ajar di dalam kelas khususnya di kelas 

X pada K.D. 3.2 dan 4.2. mengenai materi tindakan sosial. Dengan bahan ajar 

tersebut pendidik dan peserta didik dapat menyadari bahwa proses hijrah 

merupakan bentuk dari suatu tindakan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor 

dan selanjutnya bahan ajar tersebut bisa menjadi masukan dalam rangka 

meningkatkan kesadaran beragama pada remaja agar remaja saat ini dapat menjadi 

remaja yang memiliki kesadaran beragama yang tinggi. 

 Selain itu, penelitian mengenai motivasi dan perilaku hijrah ini memiliki 

peran yang penting bagi masyarakat sebab dengan fenomena hijrah yang tengah 

berkembang di masyarakat. Maka masyarakat memiliki peran untuk senantiasa 

mengarahkan setiap perilaku hijrah yang dilakukan oleh remaja tersebut untuk 

senantiasa selaras dan sesuian sebagaimana mestinya sesuai dengan syari’at. 

Sehingga remaja dapat menjadi generasi yang memahami agama dengan baik dan 

menjadi generasi modern berakhlaqul karimah 

 

5.3    Rekomendasi 

Berikut ini merupakan beberapa rekomendasi yang ditujukan untuk pihak- 

pihak yang terkait: 

1. Bagi Remaja, peneliti merekomendasikan agar tetap selalu melakukan 

tindakan hijrah tersebut didasarkan pada ajaran agama Islam secara utuh 

sehingga tindakan yang dilakukan dapat sesuai sebagaimana mestinya 

sehingga bisa mendapatkan esensi dari proses hijrahnya, bukan hanya sekadar 

mengikuti trend semata.  

2. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk memperdalam 

serta memperluas kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, 
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disarakan pula untuk menambah aspek sosiologi lainnya agar penelitian yang 

dilakukan selanjutnya tersebut akan menghasilkan penelitian yang berbeda 

dan lebih mendalam. 

3. Bagi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, peneliti merekomendasikan agar hasil 

penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk diskusi juga analisis dalam 

pembahasan mengenai teori Tindakan Sosial dan Sosiologi Agama, 

khususnya mengenai motivasi dan perilaku hijrah pada remaja ditinjau dari 

perspektif teori tindakan sosial Max Weber. 

4. Bagi Organisasi Masyarakat Islam, peneliti merekomendasikan kepada 

organisasi masyarakat Islam untuk lebih gencar mengikuti arus 

perkembangan zaman yang ada yakni dengan mempergunakan teknologi 

seperti media sosial sebagai salah satu alat untuk menyebarkan informasi-

informasi keagamaan, kajian-kajian yang dilaksanakan dan sebagainya. Hal 

itu dapat dilakukan sehingga berbagai kegiatan yang dilaksanakan ormas 

akan lebih cepat menyebar dan diketahui oleh remaja dan dapat menarik 

minat remaja. 

5. Bagi Komunitas Hijrah, peneliti merekomendasikan kepada komunitas-

komunitas hijrah untuk tidak hanya menyesuaikan diri dengan segmentasi 

dakwah yang hendak dituju yakni remaja melainkan juga memerhatikan 

ketepatan dan kesesuaian penyampaian mengenai hijrah itu sendiri sehingga 

meminimalisasi terjadinya pemahaman yang dangkal pada jamaah. 

6. Bagi masyarakat, peneliti merekomendasikan agar masyarakat senantiasa 

mengarahkan remaja agar dapat mengimplementasikan perilaku hijrahnya 

dengan baik dan benar. 

 

 


