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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai Pemahaman Jemaah Pengajian Tafsir 

Masjid Al-Jihad Banjarmasin, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pelaksanaan pengajian Tafsir di Masjid Al-Jihad Banjarmasin terdiri dari 

kegiatan pengajian tafsir rutin yang diikuti seluruh jemaah, baik laki-laki/ 

perempuan. Pengajian ini dilaksanakan 3 kali dalam seminggu yaitu pada 

hari Rabu, Jum’at dan Minggu setelah shalat Maghrib dan shalat Shubuh. 

Pengajian dilaksanakan setelah sholat fardhu kemudian dilanjutkan 

dengan penyampaian oleh ustadz yang sudah ditentukan jadwalnya dan 

setiap minggunya dipimpin oleh penceramah yang berbeda-beda. Dimulai 

dengan salam pembuka dan ucapan syukur kepada Allah SWT, tahap 

selanjutnya ustadz menyampaikan beberapa potongan ayat yang menjadi 

tema dalam pembahasan, kemudian tahap selanjutnya ustadz menjelaskan 

beberapa potongan ayat tersebut yaitu menerjemahkan dan 

menafsirkannya. Tahap selanjutnya ustadz memberi gambaran atau 

memberikan beberapa contoh, tahap terakhir ustadz memberikan 

kesimpulan dan point dari apa yang telah disampaikan, kemudian terakhir 

ditutup dengan salam. 

2. Persepsi jemaah atas pengajian tafsir tematik Masjid Al-Jihad Banjarmasin 

secara keseluruhan jemaah merespon positif terhadap adanya pengajian 

tafsir, karena bertambahnya pengetahuan, meningkatkan keimanan, serta
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mampu mengamalkan isi materi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

ini, jemaah yang sebelumnya miskin ilmu pengetahuan sekarang 

pengetahuannya menjadi bertambah, yang tadinya tidak paham sekali 

tentang ilmu agama sekarang sedikit demi sedikit paham mengenai ilmu 

agama. Adapun beberapa jemaah yang tadinya jarang beribadah menjadi 

rajin beribadah, juga yang tadinya imannya lagi turun bisa ditingkatkan 

lagi. Munculnya semangat dalam beribadah muncul dengan adanya 

pengajian tafsir ini. Adapun yang sebelumnya belum dapat mengamalkan 

isi kandungan Al-Qur’an, kini beberapa jemaah mampu mengamalkan Al-

Qur’an dan hadist ke dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hal inilah 

yang membuat antusiasme jemaah mengikuti pengajian tafsir ini terus 

meningkat.  

B.  Saran-saran 

Diharapkan pengajian tafsir ini terus berkembang hingga anak cucu kita 

nanti, yang mana pengajian ini bertujuan untuk pengembangan masyarakat, 

mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu Agama adalah penting bagi ummat islam. 

Juga pentingnya mempelajari Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Oleh karena itu 

pengajian ini harus terus dipertahankan agar menciptakan masyarakat yang 

berilmu dan berakhlakul karimah. 

 

 

 

 


