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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh intensitas mengikuti 

pengajian Rabu Wage terhadap peningkatan kepercayaan diri 

kader PMII kota Semarang. Hal ini  ditujukan dengan Hasil 

pengujian statistik diperoleh nilai thitung = 5,789 dan sig = 0.000 

= 0,0% < 5%, jadi Ho ditolak. Hal ini berarti intensitas 

mengikuti pengajian Rabu Wage berpengaruh terhadap 

peningkatan kepercayaan diri kader PMII kota Semarang. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa semakin tinggi intensitas mengikuti pengajian Rabu 

Wage yang diberi nama Majelis Taklim Jogo Roso, maka 

semakin tinggi peningkatan kepercayaan diri kader PMII kota 

Semarang. Sebaliknya, semakin rendah intensitas mengikuti 

pengajian Rabu Wage yang diberi nama Majelis Taklim Jogo 

Roso, maka semakin rendah pula peningkatan kepercayaan diri 

kader PMII kota Semarang. Intensitas mengikuti pengajian rabu 

wage mempengaruhi kepercayaan diri sebesar 30,5% dan 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam 

penelitian ini. 

6.2 Saran-saran  

Beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain 

sebagai berikut : 
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1. Bagi pengurus majelis taklim jogo roso PC PMII kota 

Semarang dakwah melalui metode pengajian, diskusi, 

dan motivasi perlu untuk terus ditingkatkan dan 

dikembangkan agar karakteristik serta ciri dari majelis 

jogo roso ini semakin kuat kemudian bisa dikenal oleh 

khalayak sehingga dapat memberikan manfaat khususnya 

untuk para kader PMII, umumnya untuk masyarakat. 

2. Sebaiknya para kader PMII aktif mengikuti pengajuan 

rabu wage, mengingat melalui pengajian ilmu dapat 

diperoleh, ketenangan hati teraih, surga dapat dicapai, 

sehingga hidupun lebih percaya diri dalam menjalankan 

kebenaran, berani meninggalkan kebatilan.. 

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 keterbatasan kemampuan yang 

penulis miliki, untuk itu saran dan kritikan yang konstruktif 

sangat peneliti harapkan. 

Akhirnya peneliti berdo’a kehadirat Allah SWT, semoga 

skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal ‘Alamin. 

 


