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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh intensitas mengikuti 

pengajian selapanan terhadap peningkatan akhlak remaja pada 

jamaah al-Muqorrobin Kabupaten Kendal. Hal ini ditunjukkan 

dengan Freg yang menunjukkan nilai 43.160 dengan tingkat 

signifikan 0,000 yang di bawah alpha 0,005. Hal itu berarti bahwa 

intensitas mengikuti pengajian selapanan berpengaruh terhadap 

peningkatan akhlak remaja pada jamaah al-Muqorrobin 

Kabupaten Kendal. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan 

semakin tinggi intensitas mengikuti pengajian selapanan, 

semakin tinggi peningkatan akhlak remaja pada jamaah al-

Muqorrobin Kabupaten Kendal. Sebaliknya semakin rendah 

intensitas mengikuti pengajian selapanan, semakin rendah pula 

peningkatan akhlak remaja pada jamaah al-Muqorrobin 

Kabupaten Kendal. Intensitas mengikuti pengajian selapanan 

mempengaruhi peningkatan akhlak remaja pada jamaah al-

Muqorrobin Kabupaten Kendal, sebesar 42,7%,  sedang yang 

57,3% sisanya dijelaskan variabel lain seperti faktor interen 

seperti bakat, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dan 

faktor eksteren seperti pembinaan dan pendidikan keluarga,  

interaksi sosial, dan masyarakat yang religius.    



 99 

6.2 Saran-Saran 

Beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi pengurus al-Muqorrobin Kabupaten Kendal dakwah 

melalui pengajian perlu semakin digalakkan dengan materi 

yang di sesuaikan dengan jamaah khususnya remaja dan 

dengan pendekatan yang baik. 

2. Bagi da’i seharusnya semakin meningkatkan kemampuan 

dalam bidang dakwah, agar ketika memberikan materi 

pengajian dapat mengenal pada diri remaja. 

3. Bagi remaja jamaah al-Muqorrobin Kabupaten Kendal, 

supaya lebih serius dan khusyu’ dalam mendengarkan materi 

pengajian yang diberikan agar dapat menjadikan jalan hidup 

sehari-hari sesuai tuntunan agama. 

4. Pemerintah terutama departemen agama diharapkan untuk 

lebih peduli terdapat bentuk dakwah yang berupa pengajian, 

dimana sekarang banyak tersebar di masyarakat dengan 

membantu baik secara moril maupun materiil. 

6.3 Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, 

karena limpahan rahmat dan petunjuk-Nya serta pertolongan-Nya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan 

yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena 
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keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan 

kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan. 

Akhirnya peneliti berdoa kehadirat Allah SWT, semoga 

skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. Amin Ya 

Rabbal ‘Alamin. 
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