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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan di Masjid 

Nurul Yaqin Kelurahan Mijen Kota Semarang, maka menulis menyimpulkan 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Materi khutbah yang telah disampaikan para khatib disetiap hari jum’atnya 

dengan menggunakan kitab yang telah disediakan di masjid, setiap khatib 

menyampaikan khutbahnya dengan bahasa yang sama tetapi dengan suara yang 

berbeda, penyampaian materi khutbahnya setiap khatib berbeda-beda, ada yang 

menyesuaikan dengan bulan Islam dan ada juga yang sesuai dengan keinginan 

dari khatib tersebut. 

2. Implikasi Materi Khutbah Jum’at yang dilaksanakan di Masjid Nurul Yaqin 

Dusun Bentur Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Kota Semarang terhadap 

pemahaman agama pada jama’ah. mengenai pemahaman dari materi yang di 

laksanakan dalam kehidupan sehari – hari, Sehingga dapat memberikan ilmu 

pengetahuan tentang agama, menambah keimanan dan ketaqwaan para jamaah. 

Selain itu juga dapat membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan 

Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup dalam segala sendi kehidupan 

baik politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta mengajak muslimin untuk selalu 

beribadah kepada allah agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan diakhirat.  
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5.2 SARAN-SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap Khutbah Jum’at 

Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman agama Pada Jamaah Masjid (Studi 

Tentang Materi Khutbah Jum’at di Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Purwosari 

Kecamatan Mijen Kota Semarang) ada beberapa hal yang peneliti sarankan, antara 

lain: 

1. Untuk pengurus Masjid Nurul Yaqin dalam kepengurusan hendaknya lebih 

ditingkatkan, lebih terencana/terprogram agar jamaah bisa beristiqomah,  dan 

para pengurus hendaknya lebih disiplin untuk meningkatkan kebersamaan 

solidaritas lebih berperan aktif harapannya bisa lebih efektif dalam mengelola 

Masjid Nurul Yaqin 

2. Untuk para khatib dalam menyampaikan khutbahnya agar bisa tercapainya 

keberhasilan dalam pelaksanaan khutbah karena khutbah jum’at termasuk rukun, 

maka dari itu khatib dalam menyampaikan materi khutbahnya jangan asal-

asalan, dengan lebih di lentangkan lagi suaranya. Sedangkan untuk jamaah 

sendiri harus bisa memahami keadaan dan tidak boleh berbicara ketika khutbah 

Jum’at berlangsung. 

3. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini sebaiknya dapat dijadikan bahan 

acuan dalam penelitian yang terkait dengan pembahasan skripsi dengan subjek 

dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya hasanah mengenai 

materi khutbah Jum’at. Karena ada keterbatasan peneliti selanjutnya harus bisa 

memperluas penelitian sebagai bahan pertimbangan. 
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5.3 PENUTUP 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah Nya. Sehingga 

sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih banyak 

kendala dalam berjalannya menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi setidaknya penulis 

telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, agar skripsi yang 

penulis buat memperoleh hasil yang maksimal pula. Akan tetapi penulis menyadari 

dengan adanya keterbatasan kemampuan serta sedikitnya pengetahuan yang penulis 

miliki tentunya dalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.  


