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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan tentang Strategi  Pengurus 

Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik Shalat Berjamaah di Masjid ar-

Rahman Kepanjenkidul Kota Blitar dapat di tarik kesimpulan sekaligus saran-

saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan topik pembahasan. 

Adapun kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Strategi Pengurus Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik Shalat 

Berjamaah melalui reward Beasiswa di masjid ar-rahman Kepanjenkidul 

Kota Blitar meliputi membuka pendaftaran program jamaah teraktif 

kategori anak-anak/remaja berusia 9-17 tahun dengan prosedur yang di 

berikan berupa pendaftaran dan pengambilan reward dilakukan di kantor 

HIC membawa identitas diri (bagi anak kecil di damping walinya) dengan 

ketentuan wajib melaksanakan shalat berjamaah di masjid ar-Rahman. 

dengan pengumuman 2 bulan sekali, di ambil 6 pemenang (3 putra, 3 

putri).  

2. Strategi Pengurus Masjid dalam Meningkatkan Daya Tarik Shalat 

Berjamaah melalui reward Uang Tunai di Masjid ar-Rahman 

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah meliputi membuka pendaftaran program 

jamaah teraktif kategori dewasa berusia 18-80 tahun dengan prosedur yang 

sama dengan reward beasiswa. Perbedaannya waktu pengambilan tanpa 
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pendampingan wali dan kadang penerima reward bisa lebih dari 6 orang 

karena ada barang dari hamba Allah. 

3. Faktor Penghambat dan Solusi Pengurus Masjid dalam Meningkatkan 

Daya Tarik Shalat Berjamaah di masjid ar-Rahman Kepanjenkidul Kota 

Blitar meliputi kurangnya optimalnya sosialisasi program kepada para 

jamaah dan kurang rajinnya jamaah dalam melaksanakan absensi. 

Sehingga hal ini menghasilkan solusi berupa meningkatkan kualitas 

pelayanan terkait sosialisasi program kepada para jamaah dan pemasangan 

peraturan atau term di atas mesin absensi face recognition.  

Berdasarkan ketiga simpulan di atas, inti dari penelitian ini yang 

menyangkut hukum dari program ini adalah mubah. Hal ini di dasari oleh 

niat pertama dan utama pihak pengurus masjid yang semata-mata 

mengharapkan ridho Allah Swt dan meningkatkan semangat sesamanya 

untuk menunaikan shalat berjamaah di masjid.   

B. Saran  

1. Bagi Sekolah 

Hendaknya seluruh sekolah selalu memberikan semangat bagi guru untuk 

mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan ke istiqamahan shalat 

berjamaah. Serta selalu memberi saran dan arahan bagi guru dalam proses 

menanamkan pembiasaan shalat berjamaah. 

2. Bagi Masjid 

Hendaknya dalam melaksanakan program di buat secara maksimal dan 

terus memberikan yang terbaik bagi para jamaahnya untuk mengajak pada 
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kebaikan. Karena pendidikan bisa dilaksanakan di manapun, termasuk 

masjid yang di jadikan tempat penelitian ini. Semoga bisa menginspirasi 

masjid lainnya untuk memakmurkan masjid. Dan terus berinovasi dalam 

mengembangkan jamaah. 

3. Bagi Guru 

Selalu meningkatkan kreativitas dan strategi yang jitu dalam membuat 

peserta didik semangat menunaikan shalat berjamaah di masjid. Dan 

peserta didik lebih diberikan motivasi dalam belajar agama agar pada saat 

pelaksanaan ibadah tetap memiliki semangat yang tinggi dan dapat 

melaksanakannya dengan baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan untuk menambah wawasan 

mengenai strategi dalam meningkatkan daya tarik shalat berjamaah di 

masjid pada peserta didik, serta mampu mengembangkannya guna 

memperkaya temuan-temuan baru yang berkaitan dengan strategi 

meningkatkan daya Tarik shalat berjamaah di masjid melalui reward. 


