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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran majelis ta’lim Riyadhul Jannah dalam meningkatkan

pemahaman keagamaan masyarakat di desa Alebo cukup signifikan.

Hal ini terlihat dari pernyataan para anggotanya ketika dilakukan

wawancara. Kebanyakan dari mereka mengatakan manfaat serta

perubahan sebelum dan sesudah mengikuti majelis ta’lim ini, seperti

wawasan keislaman/ilmu agamanya semakin meningkat terkhusus bagi

jamaah yang tidak tahu membaca, Lebih menyadari tanggung

jawabnya sebagai hamba Allah SWT yang selalu melaksanakan

perintah dan menjauhi segala larangannya, sudah bisa membaca Al-

qur’an dengan baik dan benar, menutup aurat bagi wanita muslimah

sudah sesuai dengan syariat Islam, serta silaturahim di antara para

anggota majelis ta’lim yang selalu terbina dengan baik.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam  meningkatkan pemahaman

keagamaan masyarakat di desa alebo, adapun faktor pendukungnya

yaitu; (1) sarana dan prasarana yang sudah terpenuhi seperti adanya

sound system/pengeras suara dan keberadaan masjid/musholah tempat

pelaksanaan kegiatan majelis ta’lim yang memadai. (2) sumber daya

manusia (SDM) yang memadai pula hingga jumlah anggota majelis



73

ta’lim berjumlah kurang lebih 80 orang dan akan semakin bertambah

jumlahnya. (3) para penceramah yang selalu berganti-ganti tiap pekan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. (4) adanya dukungan

penuh dari Kepala Desa dan Tokoh Agama yang sangat mengapresiasi

dan menganggap bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan majelis

ta’lim Riyadhul Jannah telah membawa dampak positif dalam hal

perubahan pemahaman keagamaan bagi masyarakat terutama untuk

para anggota majelis ta’lim tersebut. (5) adanya kesadaran penuh dari

anggota majelis ta’lim yang selalu ingin agar ilmu agamanya terus

meningkat serta hubungan silaturahim akan selalu terjalin. Adapun

faktor penghambatnya yaitu; (a) sebagian besar masyarakat desa Alebo

adalah petani sehingga apabila musim panen padi maupun sayur-

sayuran banyak anggota yang tidak berangkat ke majelis ta’lim, tetapi

hal tersebut tidak terjadi begitu lama. (b) cuaca yang kurang baik

sehingga para anggota lebih banyak yang tidak menghadiri kegiatan

majelis ta’lim. (c) Faktor kesehatan yang terganggu sehingga para

anggota tidak bisa menyempatkan untuk hadir dalam majelis ta’lim (d)

adanya urusan pribadi yang bersamaan waktu kegiatan majelis ta’lim.

B. Saran

1. Diharapkan pemberi materi pengajian agar menambah referensi dan kitab

rujukan untuk lebih memantabkan masalah aqidah dan keimanan karena

yang lebih sering di bahas hanya masalah ibadah
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2. Diharapkan jamaah tidak hanya menerima materi di pengajian saja, akan

tetapi mencari sumber pengetahuan agama di tempat lain atau media lain,

agar pemahaman keagamaannya bisa lebih luas dan lebih baik lagi untuk

kedepannya

3. Diharapkan agar pengurus majelis ta’lim riyadhul jannah dapat membuat

kegiatan keterampilan untuk mengisi kejenuhan dan melatih kreativitas

para ibu-ibu.
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