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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Dengan demikian penulis simpulkan, Ada hubungan keaktifan 

mendengarkan lagu-lagu Sulis dalam album Cinta Rasul dengan kepatuhan 

remaja kepada orang tuanya di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal. 

6.2. Limitasi 

Dalam menyusun skripsi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

diantaranya adalah: 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian menjadi hal yang sangat penting, karena 

penulis menyadari bahwa melakukan penelitian sangat menyita banyak 

waktu. Bukan hanya itu, tetapi proses pengolahan data pun sangat 

banyak menggunakan waktu. 

 Di samping faktor waktu, faktor tempat juga menjadi hambatan 

tersendiri bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dikarenakan jarak 

lokasi penelitian yang jauh dari dari tempat tinggal peneliti. 

b. Faktor Biaya 

Biaya merupakan hambatan tersendiri bagi peneliti, mengingat 

minimnya dana yang penulis miliki. Sehingga penulis menyadari 

bahwa minimnya biaya akan menghambat proses penelitian. 
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c. Faktor Penerjemahan Penelitian 

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan khususnya dalam penerjemahan hasil 

penelitian yang berupa angka-angka yang dijabarkan dalam bentuk 

diskriptif, serta pemahaman dan penjabaran terhadap rumus-rumus 

yang digunakan dalam penelitian yang sebelumnya belum dipahami 

oleh penulis. 

 Namun demikian, penulis tetap berusaha semaksimal mungkin 

untuk bisa menjadikan hasil analisis yang berupa angka-angka pada 

bidang metodologi, seperti pada pengolahan analisis data dengan 

menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan jenis data yang 

digunakan mampu memberikan ketetapan hasil yang diperoleh. Untuk 

penelitian yang akan datang, jika meneliti bidang yang sama, agar 

lebih berhati-hati dalam menggunakan metodologi penelitian serta 

rumus-rumus yang akan digunakan. Khususnya dalam menganalisis 

data perlu ketelitian yang mendalam agar data yang diperoleh 

merupakan data yang akurat. 

 Meskipun banyak kendala dan hambatan dalam melakukan 

penelitian tentang  keaktifan mendengarkan lagu-lagu Sulis dalam 

album Cinta Rasul dengan kepatuhan remaja kepada orang tuanya di 

Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, namun penulis berusaha 

menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kepada para penelitian 

yang akan datang agar lebih fokus dan memberikan batasan-batasan 



130 
 

 
 

yang jelas terhadap obyek penelitian sehingga hasil yang didapat tidak 

melenceng dari hasil yang diharapkan. 

 

6.3. Saran-Saran 

Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus menuntut semaksimal mungkin 

agar dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk 

berpartisifasi aktif dalam kemajuan bisa berorientasi penuh pada teknologi 

dan perkembangan ilmu pengetahuan. Di saat yang sama pula, menurut 

sekala keberagamaan manusia harus menjalin hubungan fertikal manusia 

dengan Tuhan dan horizontal manusia dengan manusia. 

 Tanpa mengurangi rasa hormat peneliti kepada pihak manapun, berikut ini 

peneliti sampaikan beberapa saran dengan harapan agar bermanfaat bagi 

kemajuan bersama. 

1. Untuk pencipta album Cinta Rasul, dalam membuat lagu hendaknya 

lebih ditingkatkan lagi agar dapat bersaing dengan lagu-lagu lain yang 

bukan bernuansa Islami, agar di kalangan masyarakat mendapatkan porsi 

yang sama untuk mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa Islami 

tersebut, khususnya kalangan para remaja. 

2. Untuk para musisi Islam diharapkan agar membuat musik-musik religius 

yang lebih banyak dan lebih menarik lagi sehingga dapat merajai dunia 

industri musik di Indonesia ini. 

3. Pada peneliti-peneliti yang akan datang, hendaknya dalam melakukan 

penelitian ilmu dakwah diharapkan lebih menggunakan penelitian 
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kuantitatif dengan tehnik analisis regrasi, karena penelitian semacam ini 

akan memberikan kepastian pelaksaan dakwah secara terukur. 

4. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi sumber 

penyempurnaan dalam pelaksaan dakwah melalui Album Cinta Rasul.  

 

6.4. Kata Penutup 

Puji syukur kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat dan hidayah-Nya, 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya dalam 

penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi 

bahasa, sistematika maupun analisa. Hal tersebut semata-mata bukan 

kesengajaan peneliti, namun karena keterbatasan kemampuan yang peneliti 

miliki. Oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran untuk perbaikan 

skripsi ini. 

 Akhirnya penulis memanjatkan Do‟a kepada Allah SWT semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya, serta dapat 

memberikan sumbangsih yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. 

Amin Ya Robbal „Alamin. 

 

  


