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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan regresi yaitu 

Y=23,499+0,442X dan diperoleh t hitung 2.770> t tabel  2.024 dengan taraf 

signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya pengaruh kegiatan 

majelis taklim terhadap perilaku sosial ibu-ibu pengajian istiqomah di 

Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 

Besarnya koefisien determinan atau R2 sebesar 0,410 atau 41,0%. Dapat 

diartikan bahwa 41,0% kegiatan majelis taklim cukup kuat dalam 

mempengaruhi perilaku sosial ibu-ibu pengajian istiqomah. Sedangkan 59,0% 

di pengaruhi oleh variabel lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh kegiatan majelis taklim 

terhadap perilaku sosial ibu-ibu pengajian istiqomah di Kelurahan Meranti 

Pandak kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yaitu sebesar 41,0% 

dinyatakan cukup kuat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, 

masih kurangnya bekal atau materi tentang perilaku dan sosial, masih 

kurangnya sarana untuk bertukar fikiran(tempat bertanya), pengurus tidak 

teliti melihat keadaan ketika pengajian berlangsung dan menganggap hal itu 

tidak terlalu penting, serta kurang tegasnya pengurus Majelis Taklim dalam 

mengamalkan aturan aturan yang berlaku ketika pengajian. 

 

B. Saran  

Melalui tulisan ini penulis memberikan beberapa saran yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yaitu tentangPengaruh Kegiatan Majelis 

Taklim Terhadap Perilaku Sosial ibu-ibu Pengajian hendaknya lebih di 

perhatikan dan ditingkatkan perhatian Pengurus Majelis Taklim kepada 

anggota dan melihat materi yang akan di sampaikan oleh penceramah, lebih 

bekerjasama antara pengurus dan anggota serta pengurus juga bisa membuat 

agenda keakraban sejenis safari atau sekedar masak bersama agar terjalin 
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komunikasi yang baik(sembari memasukkan pelajaran agama untuk 

memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik lagi). 

Bagi para ibu-ibu yang memang sudah terbiasa bercerita(bergosip) 

sebaiknya agar mengerti waktu dan tempat serta sadar apa yang sedang 

menjadi topik pembahasan, jika sekiranya tidak pantas mohon sekiranya tidak 

bercerita. Karena sedikit banyaknya penilaian yang diberikan seseorang adalah 

dari nilai apa yang terlihat dari ucapan dan diri seseorang.  

Mungkin bagi beberapa kalangan dan orang lain hal yang saya teliti 

adalah hal yang tidak penting, namun saya memiliki sudut pandang sendiri 

dalam melihat permasalahan yang simple ini, semakin besarnya kuantitas 

perempuan di muka bumi ini maka seharusnya seimbang dengan kualitas yang 

dimiliki. Karena pada hakikatnya dari beberapa buku yang telah saya baca 

bahwa tonggak dari suatu negara adalah Wanita = Perempuan = ibu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


