
 
 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menganalisa data-data yang terkumpul melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peranan majelis ta‟lim yaitu sebagai wadah berinteraksi ummat Islam 

majelis ta‟lim dalam peranannya telah berupaya sebaik mungkin agar 

dapat membawa perubahan bagi pengamalan agama masyarakat, hal-hal 

yang dilakukan yaitu : 

a. Mendakwahkan Islam kepada masyarakat dengan berbagai topik 

keislaman dengan tidak mengesampingkan tradisi tapi 

mendampinginya dengan ajaran agama Islam. 

b. Membina masyarakat untuk memahami aspek-aspek ajaran agama 

Islam dengan baik dan benar. 

c. Membimbing masyarakat melaksanakan pengamalan agama seperti 

ibadah shalat, puasa, zakat serta pengamalan agama lainnya. 

d. Memberikan contoh pengamalan agama Islam yang baik dan benar 

atau praktek secara langsung. 

e. Mengundang masyarkat untuk menghadiri kegiatan majelis ta‟lim 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan yaitu, kesibukan masyarakat 

nelayan mencari nafkah, kurangnya kesadaran beragama masyarakat 
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nelayan, rendahnya tingkat pendidikan, masih kentalnya tradisi serta 

ajaran orang tua terdahulu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan dengan judul 

“Peran Majelis Ta‟lim Dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Masyarakat 

Nelayan Di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna”, maka ada 

beberapa saran yang penulis perlu sampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pengurus majelis ta‟lim agar selalu semangat dalam 

meningkatkan aktivitas, strategi, menjalankan dakwah dan pendidikan 

Islam pada lingkungan masyarakat nelayan. 

2. Kepada pemerintah setempat kiranya memperhatiakan organisasi 

masyarakat yaitu majelis ta‟lim serta memberi dukungan dalam kegiatan 

keagamaan dengan jalan menciptakan situasi keagamaan masyarakat 

nelayan 

3. Diharapkan kepada masyarakat nelayan untuk selalu giat dalam 

mengikuti kegiatan majelis ta‟lim agar dapat menambah wawasan 

keilmuan khususnya ilmu agama Islam sehingga dapat mengamalkan 

ajaran agama Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.  

4. Bagi peneliti yang akan datang, semoga dengan adanya skripsi ini, dapat 

menjadi sebuah kajian yang bermanfaat dan membantu pemahaman 

terhadap peneliti yang akan datang. Sebab penelitian ini berlangsung 

peneliti menemukan peran majelis ta‟lim dalam meningkatkan 

pengamalan agama masyarakat nelayan serta faktor-faktor yang menjadi 
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kendalanya. Oleh karena itu, peneliti yang akan datang semoga bisa 

menemukan hal-hal yang baru lagi seputar majelis ta‟lim. Sehingga 

majelis ta‟lim di Desa Lakarama bisa lebih berkembang lagi dari 

sebelumnya.  

  


