
72 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan data-data yang telah saya teliti diatas, materi khotbah 

jumat terdiri dari pesan aqidah, pesan syariat, pesan akhlak yang akan membuat mudah 

jamaah untuk mempelajari tentang apa yang akan disampaikan oleh khatib pada khotbah 

jumat tersebut. 

Adapula pesan aqidah pada seluruh khotbah jumat diatas adalah, ikhtikafnya 

pengikut nabi, untuk meyakinkan apa yang akan dia buat. Konsisten ibadah juga disebutu 

dengan istiqomah. Orang yang selalu beristiqomah selalu kokoh dalam aqidah dan tidak 

goyang dalam keimanannya sehari-hari. Sekalipun dalam keadaan sulit maupun mudah, 

orang yang beristiqomah selalu meminta rido-Nya. Lisan yang bisa mewujudkan dzikir, 

tahlil, baca Al-Quran, ucapan ma’ruf dan munkar, dan mengajak mereka kepada kebaikan. 

Syirik adalah perbuatan yang dilarang Allah, karena sudah tertuliskan bahwa tiada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah 

kepada Allah SWT dan mengharap ridho-Nya. Ketakwaan dan ketaatan kepada Allah 

adalah hal wajib yang kita lakukan, daripada berbuat syirik yang dibenci Allah. Shalat 

merupakan rukun iman yang harus dilakukan oleh umat manusia untuk mendapatkan 

ridho-Nya. Menghindari khamr yang bisa merusak tubuh manusia dan menambah 

kemaksiatan pada umat manusia 

Pesan syariat yang dapat kita ambil dalam khotbah jumat diatas adalah manfaat 

seseorang yang bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain, misal guru yang mengajarkan 

kebaikan pada muridnya, dan dokter yang membantu pasiennya yang sedah sakit untuk 

mendapat kesembuhan yang diinginkan. Kita harus bisa menjaga lisan kita dari 

pembicaran yang tidak pantas atau berbuat ghibah. Syirik adalah perbuatan yang dapat 

menyebabkan kerusakan dalam diri sendiri maupun masyarakat. Jangan terlena dengan 

keindahan duniawi, karena duniawi adalah fase fatamorgana. Maksut dari tauhid adalah 

fondasi hidup dan amal manusia yang berada dijalan-Nya. Menampilkan rukun Islam 

tentang shalat. Larangan minuman keras yang membuat kondisi tubu menjadi buruk dan 

merusak kecerdasan manusia. 

Pesan akhlak pada khotbah jumat diatas adalah kita bisa bertuturkata yang baik 

kepada sesama manusia dalam memotivasi, menyenangkan, dan mengajak kepada sesama 
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manusia dalam hal kebaikan. Dianjurkan kepada semua manusia untuk berbicara baik dan 

benar dalam apa yang telah kita lihat. Manusia dilarang malas-malasan karena rizki Allah 

SWT didapat dengan kreatifitas manusia dan etos kerja manusia yang berkembang. 

Penyampaian ketika berbicara harus dilandasi dengan kejelasan kemaslahatannya dan 

tanpa adanya keraguan dalam penyampaian berbicara. Jauhkan syirik dari diri sendiri, 

keluarga, ataupun masyarakat yang ingin berada dijalan Allah SWT. Manusia haru 

mempunyai tanggung jawab dalam kehidupannya untuk berporos pada jalan Allah SWT. 

Hindarilah minuman keras, karena Allah SWT telah melarang untuk meminumnya.  

B. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, adapula macam-macam saran yang diberikan oleh 

peneliti kepada Masjid An-Nur Perbalan semarang: 

1. Kepada pengurus masjid An-Nur Perbalan Semarang bahwasannya kegiatan dalam 

melatih tingkat ajaran agama pada anak lebih diberi kegiatan atau memberikan lebih 

kegiatan pada aktifitas agama pada anak-anak untuk mendidik mereka agar 

mempunyai nilai hidup agama yang kokoh. 

2. Kepada masyrakat Perbalan bahwasannya khotbah tidak hanya sebagai pelengkap 

sholat jumat, melainkan sebagai tambahan ilmu keagamaan di dalam hidup mereka 

masing-masing. Dalam menjalani hidup yang melandaskan ajaran-ajaran agama. 

3. Untuk mahasiswa KPI, media sosial pun bisa menjadi sebuah tuntunan hidup dalam 

memberikan motivasi-motivasi ajaran keagamaan. Untuk menjadi hidup yang berkah 

dan Lailatul Qadar. 

C. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah Nya. Sehingga sampai saat ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun masih banyak kendala dalam 

berjalannya menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi setidaknya penulis telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya, agar skripsi yang penulis buat memperoleh 

hasil yang maksimal pula. Akan tetapi penulis menyadari dengan adanya keterbatasan 

kemampuan serta sedikitnya pengetahuan yang penulis miliki tentunya dalam skripsi ini 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. 


