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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan    

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan 

mengenai bimbingan agama Islam dalam meningkatkan 

religiusitas jamaah majlis taklim Nurul Huda desa Lebakwangi 

kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal. Maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bimbingan agama Islam di majlis taklim Nurul Huda desa 

Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal 

dilaksanakan setiap hari  jum’at  pukul 07.30 WIB sampai 

10.30 WIB, di gedung Majlis Taklim Nurul Huda. Metode yang 

digunakan oleh pembimbing dalam menyampaikan materi 

adalah metode ceramah dan metode dzikir. Materi yang 

diberikan setiap jumat berbeda-beda, diantaranya yaitu jum’at 

Kliwon (manakiban), Jum’at Pahing (shalat dhuha dan dzikir), 

jum’at wage (membaca Al-Qur’an), jum’at legi (kitab fiqih), 

jum’at pon (tahlil dan dzikir fida), tujuan dari pemberian materi 

tersebut yaitu untuk meningkatkan aspek-aspek religiusitas 

jamaah majlis taklim Nurul Huda. 

2. Aspek-aspek religiusitas jamaah di majlis taklim Nurul Huda 

desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal dapat 

dikatakan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari aspek 

peribadatan (praktek agama), contoh nya jamaah mengerjakan 

amalan ibadah seperti shalat lima waktu yang disertai shalat 



95 

sunah, menjalankan puasa wajib dan puasa sunah. Aspek 

pengamalan atau akhlak contoh nya solidaritas antara sesama 

jamaah, saling membantu atau tolong menolong diantara 

sesama jamaah maupun luar jamaah, saling peduli dan 

mengingatkan sesama jamaah jika ada perilaku yang tidak 

sejalan dengan ajaran agama. Aspek keyakinan atau akidah 

Islam dapat dilihat dari partisipasi jamaah dalam mengikuti 

dzikir dengan penuh penghayatan dan ziarah ke makam para 

wali yang telah mendahului jamaah, Karena di dalam diri 

pribadi mereka telah timbul rasa bahwa yang mereka kerjakan 

dan lakukan semata mata hanya karna mengharap ridha Allah. 

B. Saran  

Penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat 

ditindak lanjuti oleh para pengambil kebijakan sebagai langkah 

untuk meningkatkan kualitas bimbingan agama Islam di Majlis 

taklim Nurul Huda desa Lebakwangi kecamatan Jatinegara 

kabupaten Tegal. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan 

sebagai berikut:  

1. Bagi pembimbing  

Bagi pembimbing agama Islam majlis taklim Nurul 

Huda agar lebih meningkatkan pelayanan Bimbingan agama 

Islam kepada jamaah, karena aktifitas beribadah sangatlah 

berpengaruh terhadap pengetahuan tentang keagamaan 

masing-masing. Diperlukan adanya penambahan pembimbing 

agama Islam dengan tenaga professional agar pelayanan yang 

diberikan lebih komprehensif, professional dan maksimal. 
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2. Bagi Majlis taklim  

Bagi majlis taklim Nurul Huda agar meningkatkan 

dan menonjolkan nilai- nilai keagamaan di lingkungan 

majlis taklim seperti:  

a. Menambah hari dalam kegiatan bimbingan agama 

Islam bagi para jamaah.  

b. Penambahan tenaga pembimbing agama Islam di 

majlis taklim. 

3. Bagi Mahasiswa  

Mahasiswa fakultas dakwah jurusan bimbingan dan 

penyuluhan islam mempunyai ruang lingkup yang sangat 

luas dalam mengembangkan ketrampilan dan kemampuan 

keilmuan yang dimiliki nya dalam aplikasi praktis 

kehidupan karena lapangan yang dipergunakan 

melingkupi berbagai disiplin ilmu social yang luas. 

 

C. Penutup  

Dengan mengucap Alhamdulillah peneliti bersyukur kepada 

Nya atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada 

peneliti yang tak ternilai harganya, sehingga dapat 

terselesaikannya skripsi ini dengan penuh perjuangan maksimal 

dan doa dari semua pihak. 

Namun dapat disadari sepenuhnya karya ilmiah ini masih 

jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangan. Hal ini 

tidak lain karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki penulis dalam berbagai segi keilmuan. Untuk itu penulis 
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mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan skripsi ini. Sebagai akhir kata penulis 

berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca, dan semoga 

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia Nya. Amin 

ya rabbal alamin. 


