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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kehadiran majelis ta’lim 

a. Aktivitas majelis ta’lim yang dilaksanakan yaitu pembacaan kitab 

Nashaihul „Ibad  karangan Syeikh Nawawi al-Bantany atau kitab Muraqil 

‟Ubudiyah karangan Syeikh Nawawi al-Bantany serta pembacaan manakib 

Sayyidatina Khadijah  yang dibaca setiap sebulan sekali dengan diawali 

pembacaan shalawat dan pujian kepada Nabi Muhammad Saw. 

b. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi yaitu metode halaqah, 

ceramah dan demonstrasi. Para jamaah senantiasa mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan dari khodimul majelis dan tidak jarang para 

jamaah juga mencatat hal-hal penting dari penyampaian khodimul majelis. 

c. Dalam majelis ta’lim ini dibentuk remaja majelis yang disebut ashabul 

khidmah, yang berperan membantu semua rangkaian kegiatan majelis 

ta’lim. 

2. Implikasi kehadiran Majelis Ta’lim Nurul Musthofa terhadap semangat 

keberagamaan remaja 
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Implikasi kehadiran majelis ta’lim Nurul Musthofa terhadap semangat 

keberagamaan remaja di Kecamatan Batu Ampar sangatlah berdampak positif dan 

mampu memberikan kontribusi yang sangat baik bagi remaja itu sendiri maupun 

masyarakat, di sekitar Kecamatan Batu Ampar khususnya para jamaah Majelis 

Ta’lim Nurul Musthofa, antara lain : 

a. Membentuk remaja yang beriman, berakhlak dan bertakwa. 

b. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan. 

c. Meningkatkan semangat ibadah. 

d. Mengamalkan pelajaran yang didapatkan secara baik dan benar. 

3. Minat remaja terhadap kehadiran majelis ta’lim Nurul Musthofa antara lain : 

a. Sosok latar belakang khodimul majelis. 

b. Dorongan dan semangat orang tua. 

c. Pengaruh dari teman dan lingkungannya. 

d. Program kegiatan majelis ta’lim. 

e. Dorongan dari diri sendiri. 

B. Rekomendasi 

Terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan berdasarkan dari 

hasil pembahasan penelitian yang berkaitan. Rekomendasi tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepada khodimul majelis untuk lebih bisa membimbimng dan menegaskan 

kembali kepada para remaja agar lebih semangat lagi dalam kegiatan majelis 
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ta’lim. Jika perlu, sebaiknya ditegakkan absensi untuk para remaja agar rutin 

berhadir dala majelis ta’lim ini.  

2. Kepada pengurus majelis ta’lim agar memperhatikan majelis ta’lim agar ada 

kemajuan baik dari segi dana maupun fasilitas. 

3. Kepada para remaja agar dapat mengikuti kegiatan majelis ta’lim dengan 

sungguh-sungguh. 

4. Sisi lain yang belum digarap pada skripsi ini bisa dilanjutkan untuk penelitian 

selanjutnya.  


