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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk bimbingan keagamaan yang ada di majelis taklim Raudhatul 

Jannah Pemurus Dalam Komplek Griya Pemurus Indah Kecamatan Kertak 

Hanyar Kabupaten Banjar meliputi dua bentuk, bimbingan kelompok daan 

bimbingan individual,  yang berupa kegiatan-kegiatan seperti Ceramah 

Agama (Majelis Taklim), Momentum Peringatan Isra wal Mi’raj Nabi 

Muhammad SAW dan Kultum Ramadhan,Pembacaan Maulid Al-Habsyi, 

Konseling Individual. Bentuk-bentuk bimbingan keagamaan ini disampaikan 

dengan metode ceramah, metode sisipan, metode demonstrasi, dan metode 

tanya jawab. Sedangkan materi yang disampaikan di Majelis Taklim 

Raudhatul Jannah biasanya meliputi tentang materi Fiqih, Tauhid, serta 

Akhlak dan juga pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

masyarakat. 

2. Kendala dan Solusi dalam proses bimbingan keagamaan di Majelis Taklim 

Raudhatul Jannah Pemurus Dalam Komplek Griya Pemurus Indah 

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yaitu kendalanya adalah tidak 

adanya pengganti seorang Da’i (Penceramah), awal mula Majelis Taklim 
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Raudhatul Jannah ini mulai dari berdirinya Majelis Taklim yaitu pada tahun 

2005 sampai dengan sekarang yang memberikan ceramah (Da’i) hanya satu 

orang saja hingga apabila seorang da’i-Nya tidak bisa mengisi ceramah atau 

berhalangan maka Majelis Taklim kemungkinan diliburkan saja. Sedangkan 

Solusinya adalah kemampuan da’i, interaksi Sosial, dan adanya fasilitas, dan 

juga adanya Mahasiswa Program Khusus da’i yang dipercayai Pimpinan 

Majelis Taklim Raudhatul Jannah  serta Masyarakat sekitar untuk mengisi 

tausiyah jika seorang penceramah-Nya tidak ada/berhalangan. 

B. Saran-saran 

1. Panitia atau pengurus Majelis Taklim Raudhatul Jannah Pemurus Dalam 

Komplek Griya Pemurus Indah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar 

hendaknya lebih meningkatkan lagi kegiatan bimbingan keagamaan 

dimasyarakat, agar tentunya kualitas masyarakat menjadi semakin meningkat. 

2. Kepada jama’ah atau masyarakat Komplek Griya Pemurus Indah Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar khususnya, penulis berharap agar terus 

mengikuti kegiatan bimbingan keagamaan yang diadakan di Majelis Taklim 

Raudhatul Jannah, guna menambah wawasan dan pengetahuan agama Islam 

baik bagi mereka pribadi ataupun orang lain. 

3. Penulis juga menyarankan kepada semua masyarakat Komplek Griya 

Pemurus Indah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar untuk bersama-

sama lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan bimbingan 
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keagamaan masyarakat yang diadakan di Majelis Taklim Raudhatul Jannah 

agar menjadikan masyarakat dan lingkungan lebih menjalin tali silaturahmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


