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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang disajikan dan penelitian telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengajian Minggu Pahing Jam’iyyah Surat al-Waqi’ah Sunan Kalijaga di 

Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal adalah pengajian 

yang dipimpin oleh KH. Gus Nur Salim dan dilaksanakan oleh jam’iyyah 

yang bertujuan menanamkan ajaran Islam serta meningkatkan ibadah dan 

untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari  

2. Kaitan materi pengajian Minggu Pahing Jam’iyyah Surat al-Waqi’ah 

Sunan Kalijaga Desa Purwosari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal 

dengan aqidah Islam sangat erat, karena dalam materi pengajian 

menerangkan tentang rukun iman yang berjumlah enam, yaitu iman 

kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, 

kiamat, qada’ dan qadar Allah. Serta cabang-cabang iman yang 

disampaikan disaat mauidlah al-khasanah.  

3. Pengaruh pengajian Minggu Pahing Jam’iyyah Surat al-Waqi’ah Sunan 

Kalijaga terhadap pemahaman aqidah Islam masyarakat Desa Purwosari  

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal terdapat pengaruh yang bagus. 

Karena dengan adanya pengajian Minggu Pahing masyarakat dapat 

mencari ilmu, mendekatkan diri dengan Allah,  meningkatkan iman dan 

takwa untuk mendapatkan barokah yang diwujudkan  dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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B. SARAN-SARAN 

Setelah melakukan penelitian yang tidak sebentar, menurut penulis ada 

beberapa yang menjadi catatan. Baik itu bagi pengajian Minggu Pahing 

Jam`iyyah Surat al Waqi`ah Sunan Kalijaga sebagai pihak yang mengadakan 

pengajian, baik peneliti yang akan meneliti tentang pengajian  Minggu Pahing 

jam`iyyah Surat al Waqi`ah Sunan Kalijaga. Oleh karena itu penulis memberi 

saran-saran sebagai berikut: 

1. Tokoh formal 

Untuk mendirikan lembaga-lembaga Islam, karena keberadaan 

lembaga tersebut dalam bentuk-bentuk pengajian mempunyai manfaat 

dalam meningkatkan iman, takwa atau meningkatkan kualitas hidup 

beragama. 

2. Bagi Jam`iyyah Pengajian Minggu Pahing 

a. Bagi Pengasuh  

Pengasuh pengajian Jam`iyyah Minggu Pahing diharapkan 

lebih memperbanyak intensitasnya baik dalam mensosialisasikan nilai-

nilai yang terkandung dalam mempelajari Surat al-Waqi`ah dan 

mengingatkan jam`iyyahnya supaya jangan sampai salah dalam 

mengartikan pengajian. 

b. Bagi Anggota Pengajian 

Bagi anggota pengajian Minggu Pahing Surat al-Waqi`ah 

diharapkan selalu mendengarkan dengan seksama keterangan-

keterangan yang diberikan pengasuh pengajian, supaya nantinya tidak 

menyalahartikan dalam mengikuti pengajian Minggu Pahing 

Jam`iyyah Surat al-Waqi`ah Sunan Kalijaga.   
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C. PENUTUP 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tetapi 

terbuka ruang untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut di atas. Hasil 

penelitian ini tidaklah mutlak kebenarannya, masih ada kemungkinan terjadi 

perubahan hasil temuan mengingat objek kajian dari penelitian ini adalah 

masyarakat yang mempunyai ciri khas selalu berubah. Saran dan kritik yang 

konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga 

bermanfaat. 


