
85

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis taklim Al-Ummahat merupakan suatu institusi dakwah yang

menyelenggarakan pendidikan agama yang bercirikan non-formal yang

dijadikan sebagai pusat konsultasi keluarga sakinah. Upaya yang

dilakukanmajelis taklim Al-Ummahat dibedakan kepada 2 aspek, yaitu

internal dan eksternal, meliputi; sosialisasi, konsultasi, mediasi dan

bimbingan konseling keluarga.

2. Beberapa faktor penghambat (kendala) yang penulis temukan pada majelis

taklim Al-Ummahat, antara lain: komunikasi yang kurang kondusif.

Sedikitnya pemahaman klien tentang keluarga sakinah. Lambannya respon

dari pihak klien. Menejerial pengurus majelis taklim Al-Ummahat belum

memadai. Masih adanya sebagian dari masyarakat di lingkungan

RT.01/RW.35 yang kurang dapat memahami dan mengerti akan fungsi

serta peranan dari majelis taklim Al-Ummahat. Fasilitas dan sarana untuk

belum tersedia. Dan masih minimnya anggaran/dana yang dimiliki oleh

majelis taklim Al-Ummahat.

3. Dari tinjauan hukum Islam terhadap peran majelis taklim Al-Ummahat

dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu dalam pembinaan keluarga

sakinah berdasarkan maslahat yang lima yaitu memelihara agama, jiwa,
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akal, keturunan dan harta. Jadi, program pembinaan tersebut sesuai dengan

syari’at Islam.

B. Saran

Dari berbagai fakta penulis temukan dalam penelitian ini, sebagaimana yang

telah dituliskan dalam kesimpulan diatas penulis ingin memberikan saran

diantaranya :

1. Pengurus dan anggota majelis taklim Al-Ummahat hendaknya bisa

merangkul remaja usia produktif untuk bergabung mengikuti kajian

tentang pendidikan pranikah. Seharusnya majelis taklim Al-Ummahat

menciptakan inovasi atau metode baru untuk menarik perhatian para

remaja agar mereka berminat untuk mendalami pendidikan agama Islam

2. Bagi  klien tetap mengikuti program-program dan berbagai kegiatan

majelis taklim Al-ummahat dan harus menciptakan suasana tentram

dalam rumah tangga masing-masing. Jika rasa ketentraman itu sudah

tertanam dalam suatu keluarga, maka salurkanlah pada lingkungan

tetangga dan masyarakat.

3. Bagi kalangan tokoh agama atau tokoh masyarakat hendaklah

mendukung dan memberikan aspirasi terhadap program-program yang

dijalankan oleh majelis taklim Al-Ummahat supaya terwujudnya

masyarakat yang sejahtera dan terkhususnya keluarga sakinah di

lingkungan RT.01/RW/35 Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru.


