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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Peranan Penyuluh Agama dalam Membina Majelis Taklim di 

Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu adalah dengan kegiatan 

keagamaan yang Ustaz Ali Musthofa laksanakan yaitu memimpin 

kegiatan zikir dan selawat, tadarus Al-Qur’an, serta pengajian kitab 

Fathul Qarib dan Ilmu tasawuf. Pelaksanaan majelis taklim setiap 

malam Sabtu setelah salat isya dan dalam sebulan majelis taklim bisa 

dilaksanakan 4 kali atau 5 kali dalam 1 bulan tergantung waktu yang 

dimiliki oleh pengisi materi ceramah agama dalam majelis taklim 

tersebut. Dalam 1 bulan tersebut setiap minggunya berbeda-beda yang 

dibaca, malam Sabtu pertama pembacaan maulid habsyi, malam Sabtu 

kedua pembacaan maulid al barzanji, malam Sabtu ketiga pembacaan 

burdah dan malam Sabtu terakhir  tadarus Al-Qur’an dan seterusnya 

tergantung kondisi dan waktu  saat majelis taklim dilaksanakan.   

2. Adapun faktor pendukung dari Peranan Penyuluh Agama dalam 

Membina Majelis Taklim di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah 

Bumbu adalah kemampuan pemahaman serta pengetahuan mengenai 

agama dan umum sudah beliau kuasai dengan pelajaran yang baik serta 
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wawasan yang luas. Serta faktor penghambatnya adalah kurang nya 

kerja sama dengan orang tua remaja, terkadang orang tua remaja ini 

kurang mengetahui sikap anaknya diluar dari pengajian dan kurang 

fokus dalam belajar akibat memegang handphone terus saat 

pelaksanaan pengajian berlangsung Sedangkan kalau dilihat dari 

eksternal biasanya hujan yang deras yang membuat pelaksanaan 

majelis taklim tertunda. Para remaja mengakui bahwa peranan yang 

dilakukan oleh Ustaz Ali Musthofa sangat berpengaruh terhadap 

perilaku mereka yang saat ini semakin membaik. Jemaat, khususnya 

para remaja, juga bersyukur karena sering mengadakan kegiatan 

keagamaan di mana anak-anak muda dapat menunjukkan bakat, minat, 

dan kemampuannya di depan umum sambil belajar dari Ustaz Ali 

Musthofa dan menjadi contoh bagi mereka. 

B. Saran-saran 

1. Sebagaimana keinginan Ustaz Ali Musthofa, khususnya jemaah  kaum 

muda atau remaja, harus senantiasa melakukan apa yang telah beliau 

tunjukkan dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik di 

mata masyarakat. 

2. Selalu istikamah dalam mengikuti peranan ataupun kegiatan 

keagamaan  yang Ustaz Ali Musthofa berikan baik berupa zikir dan 

selawat, tadarus Al-Qur’an dan pengajian kitab kuning.   


