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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data peneliti, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh intensitas mengikuti 

bimbingan agama Islam terhadap perilaku ibadah jamaah Thariqat 

Syahadat Asmaul Husna Pondok Pesantren Al-Manshuriyah I 

Sawah Besar Semarang, yang ditunjukkan dengan Freg yang 

menunjukkan nilai 43.396  dengan tingkat signifikan 0,000 yang 

di bawah alpha 0,005. Hal itu berarti bahwa intensitas mengikuti 

bimbingan agama Islam berpengaruh terhadap perilaku ibadah 

jamaah Thariqat Syahadat Asmaul Husna Pondok Pesantren Al-

Manshuriyah I Sawah Besar Semarang. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi intensitas 

mengikuti bimbingan agama Islam, semakin tinggi perilaku 

ibadah jamaah Thariqat Syahadat Asmaul Husna Pondok 

Pesantren Al-Manshuriyah I Sawah Besar Semarang. Sebaliknya 

semakin rendah intensitas mengikuti bimbingan agama Islam, 

semakin rendah pula perilaku ibadah jamaah Thariqat Syahadat 

Asmaul Husna Pondok Pesantren Al-Manshuriyah I Sawah Besar 

Semarang. Intensitas mengikuti bimbingan agama Islam 

mempengaruhi perilaku ibadah jamaah Thariqat Syahadat Asmaul 

Husna Pondok Pesantren Al-Manshuriyah I Sawah Besar 

Semarang, sebesar 54% dengan R square 0. .540, sedangkan 
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sisanya sebesar 0,460 artinya 46% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti faktor intern meliputi keadaan fisik, intelegensi, bakat, 

minat, keadaan emosi serta gangguan psikis lainnya dan faktor 

ekstern meliputi keluarga, serta masyarakat. 

6.2. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan antara lain: bagi 

lembaga pesantren untuk lebih memfungsikan bimbingan agama 

Islam khususnya dalam mengembangkan perilaku ibadah jama’ah, 

karena penelitian menunjukkan adanya pengaruh intensitas 

mengikuti bimbingan agama Islam terhadap perilaku ibadah 

jamaah. Selain itu jamaah thariqat harus lebih intens dan aktif 

mengikuti bimbingan agama Islam, karena intensitas mengikuti 

bimbingan agama Islam berpengaruh terhadap perilaku ibadah 

jamaah. 

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 

kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan. 

Akhirnya peneliti berdoa kehadirat Allah SWT, semoga 

skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
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pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. Amin Ya 

Rabbal ‘Alamin. 
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