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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Skripsi ini berjudul Korelasi Mengikuti Pengajian Majlis Dzikir Al 

Khidmah dengan Ukhuwah Islamiyah Jama’ah di Kecamatan Weleri 

Kabupaten Kendal”. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa; Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang 

bertujuan meneliti tentang adakah korelasi mengikuti pengajian Majlis Dzikir 

Al Khidmah dengan ukhuwah Islamiyah di Kecamatan Weleri Kabupaten 

Kendal. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang 

didapat lansung dari objek penelitian. Untuk pengumpulan data alat yang 

digunakan adalah angket atau kuesioner yang dibagikan kepada 120 jama’ah 

Majlis Dzikir Al Khidmah di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, setelah 

angket disebar kemudian peneliti menganalisis dengan analisis product 

moment. Analisis digunakan untuk membuktikan ada tidaknya korelasi 

mengikuti pengajian Majlis Dzikir Al Khidmah dengan ukhuwah Islamiyah 

jama’ah di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat korelasi positif antara 

intensitas mengikuti pengajian Majlis Dzikir Al Khidmah dengan ukhuwah 

Islamiyah Jama’ah di Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Koefisien 

Korelasi antara mengikuti Pengajian Majlis Dzikir Al Khidmah dengan 

ukhuwah Islamiyah dalam penelitian ini menunjukkan nilai 0.610. kemudian 
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setelah dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 1% dan 5%. Jika 

rhitung > rtabel baik pada taraf signifikansi 1% dan 5% yaitu taraf signifikansi 

1% 0.610 > 0.230 dan pada taraf  5% taraf signifikansi 0.610 > 0.176  maka 

signifikan dan hipotesis diterima. Berarti semakin sering atau aktif mengikuti 

pengajian maka semakin kuat ukhuwah Islamiyah jama’ahnya.     

6.2. Limitasi 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh 

banyaknya kendala yang menghambat dalam pelaksanaan penelitian ini, baik 

berupa keterbatasan kemampuan peneliti dalam penerjemahan hasil penelitian 

berupa angka-angka kedalam bentuk penjabaran deskriptif, maupun sarana 

dan prasarana yang kurang memadai. Namun demikian peneliti sudah 

berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan hasil analisis yang 

tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. 

 

6.3. Saran-saran 

Demi perbaikan dan kesempurnaan segala usaha dan aktifitas perlu 

adanya tegur sapa dan saran-saran, baik dari intern ataupun ekstern. Dalam 

hal ini peneliti akan memberikan saran antara lain: 

1. Bagi jama’ah Majlis Dzikir Al Khidmah di Kecamatan Weleri Kabupaten 

Kendal hendaknya lebih meningkatkan lagi keaktifan dalam mengikuti 

pengajian. Dengan semakin aktif mengikuti pengajian maka pengetahuan 

keagamaan semakin meningkat baik hablumminallah dan 
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hablumminannas, apabila kualitas ibadahnya semakin meningkat maka 

ukhuwah islamiyah pun semakin kuat. 

2. Bagi pengurus Majlis Dzikir Al Khidmah hendaknya lebih memberikan 

dorongan kepada jama’ah akan pentingnya ukhuwah Islamiyah supaya 

tidak terjadi perpecahan umat Islam. Majlis Dzikir sebagai salah satu 

media dalam dakwah yang sukses dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah 

yang senantiasa dipertahankan dan didukung keberadaannya. 

3. Kepada peneliti yang akan datang, yang akan meneliti pada bidang yang 

sama agar lebih berhati-hati dalam menggunakan metodologi penelitian 

serta dalam proses analisis datanya harus sangat teliti sehingga hasil yang 

diperoleh akan tepat dan maksimal. 

6.4. Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alkhamdulillahi 

rabbil alamin, karena dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Masih banyak kekurangan baik dari 

segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika, pembahasan maupun 

analisanya. 

Akhirnya dengan memanjatkan do’a, mudah-mudahan skripsi ini 

membawa manfaat bagi pembaca dan diri penulis, selain itu juga mampu 

memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi Penyiaran Islam.    

 


