
99 

BAB V 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa, Bimbingan Konseling Islam dalam 

Meningkatkan Akhlaq Al-Karimah Melalui Kajian Simtud Durar 

Pada Jama’ah Majlis Ta’lim Tsamrotul Hikmah Gunungpati 

Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan bimbingan Islam yang dilaksanakan di Majlis 

Ta’lim Tsamrotul Hikmah Gunungpati semarang dengan 

mengkaji kitab Simtud Durar yang secara rutin dilakukan 

tidak hanya sekedar membaca kitab tersebut akan tetapi 

penjelasan-penjelasan dipaparkan dengan jelas oleh Bapak 

Tsamroni abdillah maupun tamu undangan yang diundang 

secara khusus untuk menyampaikan isi dan penjelasan dari 

pembacaan kitab Simtud Durar sangat efektif. Karena dalam 

penyampaian penjelasan dari Simtud Durar tidak menekan 

kan pada materi-materi yang terasa sulit untuk dimengerti 

jama’ah, akan tetapi lebih menekan kan pada perbuatan dan 
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sikap keseharian serta akhlak Rasulullah SAW agar dapat 

diterima dan diterapkan dalam keseharian. 

2. Bimbingan keagamaan Islam yang dilakukan di Majlis 

Taklim Tsamrotul Hikmah dapat meningkatkan akhlaq al-

karimah. Hal tersebut dapat dilihat dari jama’ah yang 

merasakan ketentraman dalam hati yang dapat dilihat dari 

raut wajah yang gembira dan juga jama’ah sering teringat 

dengan pesan-pesan yang disampaikan pada saat pengkajian 

kitab Simtud Durar serta terkikisnya sikap egois jama’ah 

yang dapat dibedakan sebelum dan sesudah rutin mengikuti 

kajian kitab Simtud Durar di Majlis Taklim Tsamrotul 

Hikmah Gunungpati Semarang.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merasa bahwa 

bimbingan Konseling Islam dalam meningkatkan akhlaq al-

karimah melalui kajian simtud durar pada jama’ah majlis 

Ta’lim Tsamrotul Hikmah Gunungpati Semarang sudah 

berjalan dengan baik bahkan sebagai formulasi baru bahwa 

maulid Simtud Durar dapat dijadikan sebagai alat untuk  
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kualitas hubungan antar manusia semakin baik. Untuk itu, 

penulis sedikit memberikan saran kepada piha-pihak terkait. 

Adapun saran-saran yang bisa penulis sampaikan aadalah: 

1. Dalam pelaksanaan kajian kitab simtud Durar yang 

dilaksanakan Majlis Tsamrotul Hikmah Gunung pati 

Semarang sebaiknya tidak hanya memberikan pengertian 

keagamaan yang berupa pembacaan sholawat,  serta 

pengkajian histori Nabi Muhammad saja, alangkah baiknya 

jika diberikan pengertian tentang syariat agama Islam yang 

berupa amaliyah seperti tatacara berwudhu, sholat, zakat, 

dan  amaliyah-amaliyah yang dilakukan setiap hari. 

2. Dengan penambahan pengertian tentang syariat agama Islam 

yang berupa amaliyah seperti tatacara berwudhu, sholat, 

zakat, dan  amaliyah-amaliyah yang dilakukan setiap hari 

maka jama’ah yang belum tahu secara pasti tatacara 

melakukannya maupun yang masih awam dapat mengetahui 

sepenuhnya sehingga tidak hanya sekedar ikut ikutan saja. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta taufiq dan hidayah-Nya kepada 

penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan 

skripsi ini dengan baik dan lancar. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan dalam penyusunannya sehingga 

masih belum sempurna. Dengan menyadari keterbatasan 

tersebut, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan saran 

yang membangun, guna penulis jadikan bekal untuk perbaikan 

skripsi dan peningkatan pada pelaksanaan tugas lainnya. 

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi 

kita semua, baik bagi penulis pribadi maupun bagi para 

pembaca umumnya. Amiin. 

 

 


