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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan berbagai uraian yang dijelaskan, maka dengan mengacu pada 

permasalahan dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Motivasi jamaah mengikuti majelis taklim tuan guru H. Ahmad Barmawi 

di Desa Kulur Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dapat dilihat 

dari kehadiran serta keaktifan para jamaah pada proses pengajian terlihat 

berminat dan antusias. Hal ini dikarenakan adanya motivasi, jamaah paling 

banyak termotivasi karena ingin menuntut dan memperdalam ilmu agama, 

meningkatkan nilai ibadah, dan mengambil berkah dan dekat dengan 

ulama. 

2. Motivasi dipengaruhi faktor-faktor tertentu yang dapat menumbuhkan 

motivasi jamaah untuk menghadiri majelis taklim tuan guru H. Ahmad 

Barmawi di Desa Kulur Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, 

faktor-faktor itu adalah faktor internal dan ekstenal, faktor internal terdiri 

dari minat, pendidikan dan pekerjaan. Faktor eksternal yang terdiri dari 

keluarga, masyarakat, kegiatan dan lokasi majelis taklim, serta 

keprofesionalan guru pengajian faktor ini paling banyak dirasakan jamaah 

untuk tertarik menghadiri majelis taklim yaitu berupa penyampaian materi 

yang mudah dipahami, dengan bahasa yang sederhana dan ringan. 
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat penulis 

rekomendasikan kepada beberapa pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Kepada guru pengajian 

Pengajian yang dibawakan guru H. Ahmad Barmawi sudah bagus, mulai 

dari materi, metode, serta penyampaian yang jelas, dan mudah dimengerti 

para jamaah. 

2. Kepada para pengurus majelis taklim  

Pengurus sudah bekerja sama dengan baik mengelola majelis taklim 

sesuai kebutuhan, namun alangkah lebih baik jika dibuatkan skema 

kepengurusan majelis taklim agar lebih terstruktur. Adapun perlunya 

ditambahkan toilet dan tempat sampah untuk jamaah, karena banyak 

jamaah yang mengikuti majelis taklim, juga bisa ditambahkan layar lebar 

agar jamaah bisa melihat guru ceramah, karena TV yang disediakan 

terbatas. 

3. Kepada jamaah 

Bagi jamaah sudah tertib saat mengikuti majelis taklim, diharapkan 

motivasi jamaah semakin meningkat dalam mengikuti majelis taklim. 

Disamping itu, jamaah masih kurang kesadaran dalam hal membuang 

sampah, lebih baiknya jamaah harus membuang sampah pada tempatnya 

agar tidak mencemari lingkungan. 

 

 


