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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah menganalisis data-data yang terkumpul melalui observasi, 

dokumentasi, dan wawancara dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan 

kesimpulan 

1. Kegiatan yang diselenggarakan ta‘mir masjid dalam penanaman nilai-nilai 

keagamaan. Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan yaitu 

a) Kajian ilmu agama 

b) Majelis ta‘lim 

c) TPQ 

2. Nilai-Nilai Edukatif yang yang terkandung dalam kegiatan ta‘mir masjid 

Baitul Izzah 

a. Menambah wawasan keilmuan, kegiatan kajian ilmu agama hal ini 

sangat memberi manfaat yang positif bagi jamaah karena dengan 

mengikuti kegiatan ini dapat menambah wawasan keilmuan dan 

pengetahuan jamaah tentang hal-hal yang dikaji dalam pengajian seperti 

fikih ibadah, hadis, fikih, muamalah  serta ilmu-ilmu yang lainnya baik 

ilmu duia maupun ilmu akhirat yang sangat bermanfaat bagi jamaah 

dan semu yang mendengarkannya. 

b. Menambah pengetahuan serta pengalaman baru bagi jamaah Majelis 

ta,lim, kegiatan ini sangat baik adanya dan dapat menambah wawasan 

keilmuan bagi jamaahnya karena didalam kegiatannya ada bayak ilmu 
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pengetahuan yang diberikan disetiap pertemuannya sehinga dapat 

menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi jamaah. 

c. Menambah pemahaman tenang tatacara baca tulis Al Quran yang baik 

dan benar melalui guru binaan TPQ. 

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung penanaman nilai-nilai keagamaan 

yaitu: 

1) Penghambat 

(1) Jamaah yang memiliki rumah yang jauh dari masjid 

(2) Jamaahnya punya kegiatan tersendiri 

(3) Jamaah yang tidak ada keinginan untuk datang kemesjid 

2) Pendukung  

(1) Sarana dan prasarana yang memadai 

(2) Lokasi masjid yang strategis 

(3) Penceramah yang profesional 

(4) Imam yang profesional 

(5) Tata tertib masjid 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul ―Fungsi Edukatif  Ta‘mir Masjid 

Dalam Penanaman Nilai-nilai Keagamaan Pada Jama‘ah Masjid Baitul Izzah 

Kecamatan Baruga Kota Kendari‖. Maka dalam penelitian ini penulis 

menyampaikan beberapa saran yaitu: 

1) Kepada ta‘mir masjid diharapkan dapat tetap amanah dalam menjalankan 

tugasnya, serta semangat dalam meningkatkan aktifitas dan menjalankan 
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ibadah sebagaimana mestinya sehingga dapat tetap mampu menciptakan 

situasi keagamaan masyarakat atau jama‘ah terutama di masjid Baitul Izzah. 

2) Kepada Masyarakat atau jama‘ah diharapkan tetap dapat selalu istiqomah dan 

giat dalam mengikuti aktifitas keagamaan yang dapat menambah wawasan 

keilmuan terkhusus dalam ilmu Agama sehingga tetap dapat mengamalkan 

ajaran Agama Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW serta dapat 

meningkatkan kualitas keimanan sehingga dapat menjalankan ibadah 

sebagaimana mestinya. 

3) Kepada peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi 

sebuah kajian yang bermanfaat serta membantu dan memberikan pemahaman 

terhadap apa yang diharapkan, oleh karena itu, kepada peneliti selanjutnya 

semoga dapat menemukan pengetahuan yang baru sehingga dapat bermanfaat 

untuk semua terutama dalam menyadari aktifitas keagamaan yang perlu 

diterapkan dalam kehidupan guna untuk menambah kualitas keimanan, 

mewujudkan keasadaran akan pentingnya ibadah, nilai-nilai keagamaan serta 

memahami fungsi ta‘mir masjid yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

 

 

 


