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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas penelitian yang telah dilakukan, maka 

penelitian dapat mengambil kesimpulan: 

Dari hasil analisis tentang data nilai intensitas melaksanakan dzikir 

khushushy pada jama’ah Al–Khidmah Kecamatan Ngaliyan Semarang 

diperoleh mean (rata-rata) sebesar 90,7. Hal ini berarati bahwa intensitas 

melaksanakan dzikir khushushy dalam kategori “tinggi”, yaitu pada interval 93 

– 100. Sedangkan dari hasil analisis tentang data nilai kecerdasan emosional 

jama’ah Al-Khidmah Kecamatan Ngaliyan Semarang diperoleh mean (rata-

rata) sebesar 110,36. Hal ini berarti bahwa kecerdasan emosional jama’ah Al-

Khidmah Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam kategori “sedang”, yaitu 

berada pada interval 100 - 114. 

Berdasarkan dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus 

regresi sederhana diperoleh harga F reg = 59,113 lebih besar dari taraf 

signifikasi 5% = 0,220 maupun 1 % = 0,286 pada N = 80. 

Dengan demikian uji hipotesis tersebut menunjukkan hasil positif  yaitu 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh intensitas melaksanakan dzikir khushushy 

terhadap kecerdasan emosional artinya semakin tinggi intensitas melaksanakan 

dzikir khushushy maka semakin tinggi kecerdasan emosionalnya atau 
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sebaliknya jika semakin rendah intensitas melaksanakan dzikir khushushy maka 

semakin rendah pula kecerdasan emosionalnya. 

 

6.2 Limitasi 

Penulis menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti banyak terjadi 

kendala dan hambatan. Faktor yang menjadi kendala dan hambatan dalam 

penelitian ini adalah faktor penerjemahan hasil penelitian. Diakui bahwa dalam 

penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang disadari oleh penulis 

khususnya, dalam penerjemahan hasil penelitian berupa angka-angka ke dalam 

bentuk penjabaran secara deskriptif.  

Namun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin untuk bisa 

menjadikan hasil analisis yang berupa angka-angka keistimewaan pada bidang 

metodologi, yakni pengolahan analisis data dengan menggunakan versi SPSS 

16.00 agar penulis dapat membandingkan hasil yang diperoleh melalui 

perhitungan manual dan hasil yang diperoleh melalui SPSS versi 16.00 

sehingga tingkat kesalahan dapat diminimalisir. 

 

6.3 Saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala 

kerendahan hati, penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 
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6.3.1 Bagi subjek penelitian 

Bagi jama’ah Al-Khidmah perlu mempertahankan dan 

meningkatkan kecerdasan emosionalnya terhadap siapapun dalam 

kehidupan sehari-hari serta menghindari perilaku yang bertentangan 

dengan kecerdasan emosi, khususnya perkelahian, caci maki, perusakan 

dan sebagainya serta mampu memelihara kualitas dan kuantitas 

sosialisasi dengan orang lain  

6.3.2 Bagi Al-Khidmah 

Bagi Al-Khidmah seyogyanya lebih meningkatkan intensitas 

melaksanakan dzikir dengan menambah kegiatan dalam berbagai acara, 

sehingga kecerdasan emosional jama’ah lebih meningkat dan 

pengembalian jiwa kearah positif akan lebih cepat dengan pembinaan 

keimanan dan ketaqwaan. 

6.3.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

a.   Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih khusus dan mendalam 

lagi dalam meneliti tentang tingkat kecerdasan emosional jama’ah. 

b. Untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel lain seperti 

shalat, puasa, mujahadah ataupun yang lainnya yang bisa untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional jama’ah 

c. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih berhati-hati dalam menggunakan 

metode penelitian serta dalam proses analisis datanya harus sangat teliti 

sehingga hasil yang diperoleh akan tepat dan maksimal. 
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6.4 Penutup 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan hidayah serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada 

dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi 

ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin 

Yaa Rabbal’alamin. 


