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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan  yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pembinaan keagamaan melalui majelis taklim Al-Hidayah di desa Bono 

Tapung Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu yaitu dengan melakukan 

pembinaan akidah, pembinaan ibadah dan pembinaan akhlak melalui 

pengajian agama dilakukan setiap hari jum’at pukul 14.00 WIB di musholla-

musholla yang ada di desa Bono Tapung dengan durasi waktu penyampaian 

materi selama 40 menit.  

Hal tersebut terlihat dari pertama, penyampaian materi-materi 

pengajian agama yang berkaitan dengan Akidah, ibadah dan akhlak, kedua, 

kitab/ buku rujukan yang relevan mengenai akidah, ibadah dan akhlak yang 

dapat memberikan pemahaman yang baik dan ketiga, pemateri/ ustaz yang 

memiliki karakter kepribadian yang baik sebagai teladan bagi para jamaah 

sebagai bagian dari dakwah perbuatan (bil-hal) dan pemateri yang benar-benar 

konsisten dalam membimbing jamaah menuju pribadi yang shaleh.  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka majelis 

taklim Al-Hidayah sudah melakukan pembinaan keagamaan. hanya saja ada 

yang belum maksimal, sehingga perlu diadakan peningkatan kembali. 

Seterusnya bahwa pembinaan keagamaan yang sudah dilakukan melalui 

pengajian agama tersebut belum secara keseluruhan mampu membentuk 

kepribadian atau peningkatan ibadah masyarakat sesuai yang diharapkan. Hal 

ini dikarenakan anggota majelis taklim yang kurang konsisten dalam 

mengikuti setiap pertemuan pengajian di majelis taklim ini.   

 

B. Saran 

Setelah mengetahui hasil penelitian di majelis taklim Al-Hidayah 

mengenai pembinaan keagamaan yang dilakukan, dengan harapan 

memberikan manfaat bagi majelis taklim Al-Hidayah agar lebih meningkatkan 
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perannya dalam pembinaan keagamaan masyarakat desa Bono Tapung. Maka 

di akhir penelitian ini, penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang 

terkait pada penelitian ini, yakni:  

1. Kepada pengurus majelis taklim agar meningkatkan kinerjanya terutama 

dalam penyusunan kurikulum materi majelis taklim agar materi yang 

diberikan lebih terarah dan terfokus. 

2. Kepada ustaz selaku pemberi materi kajian agar meningkatkan kompetensi 

dirinya agar anggota majelis taklim lebih mendapatkan pemahaman agama 

yang baik di majelis taklim.  

3. Kepada anggota majelis taklim agar selalu istiqomah dalam mengikuti 

majelis taklim agar mendapatkan pemahaman agama yang baik. 

4. Kepada pemerintah desa agar bekerja sama dengan majelis takim Al-

Hidayah dalam segala kegiatan keagamaan di desa Bono Tapung. Demi 

terciptanya masyarakat yang Agamis.   

Penulis menyadari dalam penelitian ini terdapat banyak kesalahan dan 

kekurangan. Untuk kesempurnaan penelitian ini diharapkan saran dan kritik 

dari berbagai pihak yang sifatnya membangun.  

Demikian akhir dari hasil penelitian yang penulis lakukan, jika 

terdapat kesalahan penulisan nama dan lainnya penulis minta maaf. Penulis 

berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi 

penulis. Aamiin.   

 

 

 

 

 

 

 


