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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
tentang Implementasi Yasin Fadhilah dalam memotivasi 
pengajian malam Ahad oleh jam’iyyah Jinjit Sekar Langit di 
Mejobo Kudus maka, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk Pelaksanaan Pengajian Malam Ahad oleh 
Jam’iyyah Jinjit Sekar Langit di Mejobo Kudus 

Pengajian jam’iyyah Jinjit Sekar Langit 
dilaksanakan pada setiap hari Sabtu malam Ahad 
(Minggu) di mulai sekitar tahun 2005 hingga sekarang . 
Pelaksanaan kegiatan Jam’iyah Jinjit Sekar Langit 
mulanya di kediaman abah Rozak, kemudian seiring 
berjalannya waktu berpindah ke kediaman salah satu 
jamaah Jinjit Sekar Langit atau di tempat ziarah. 
Kegiatan ini dipimpin oleh abah Rozak. Berikut 
merupakan rangkaian kegiatan pengajian malam ahad 
oleh jam’iyyah Jinjit Sekar Langit: 
a. Mengaji kitab syarah Yaqut an-Nafiis  
b. Pembacaan Sholawat Badar 
c. Pembacaan Yasin Fadhilah 
d. Tahlil 
e. Penutup 

2. Motivasi dan Implementasi Pembacaan Yasin 
Fadhilah dalam Pengajian Malam Ahad oleh 
Jam’iyyah Jinjit Sekar Langit di Mejobo Kudus 
a. Motivasi Kegiatan Pengajian Malam Ahad 

Jamiyyah Jinjit Sekar Langit 
1) Memperbanyak membaca Alquran dan sholawat 
2) Mencari ilmu, guru, dan Silaturrahmi 
3) Mencari ridho Allah 

b. Implementasi Pembacaan Yasin Fadhilah oleh 
Jam’iyyah Jinjit Sekar Langit 

Di bawah ini merupakan rangkaian urutan dari 
implementasi pembacaan Yasin Fadhilah, yaitu: 
1) Pembacaan Yasin Fadhilah diawali dengan 

pembacaan taawudz, basmalah, membaca yasin 
7x, dan dilanjutkan ayat setelahnya.  
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2) Sampai pada ayat 9, setelah itu membaca 
sholawat 3x, pada sholawat yang terakhir ada 
tambahan bacaan terakhir ayat 9 dan dilanjutkan 
ayat setelahnya.  

3) Sampai pada ayat 27, setelah itu membaca 
sholawat 2x, pada sholawat yang terakhir ada 
tambahan bacaan terakhir ayat 27 dan dilanjutkan 
ayat setelahnya. 

4) Sampai pada ayat 38, setelah itu membaca 
bacaan terakhir ayat 38 10x, ditambah dengan 
sholawat dan doa 2x, dilanjutkan bacaan terakhir 
ayat 38 dan ayat setelahnya.  

5) Sampai pada ayat 58, setelah itu membaca ayat 
58 10x,  ditambah sholawat dan doa 3x dan ayat 
setelahnya.  

6) Sampai pada ayat 71, setelah itu membaca 
sholawat dan doa 3x.  

7) Sampai pada aya 78, setelah itu membaca 
sholawat dan doa 3x.  

8) Sampai pada ayat 80, setelah itu membaca ayat 
81 dengan disisipi bacaan tambahan 1x,  
ditambah bacaan 3x, dan dibaca lagi ayat 81.  

9) Sampai pada ayat 83, setelah itu membaca 
sholawat dan doa doa.  

3. Dampak Pelaksanaan Pembacaan Yasin Fadhilah 
dalam Pengajian Malam Ahad oleh Jam’iyyah Jinjit 
Sekar Langit di Mejobo Kudus 

Setiap tindakan akan menghasilkan sebuah dampak, 
begitu pula dari adanya pengajian malam Ahad oleh 
Jamiyyah Jinjit Sekar Langit, yakni : 
a. Terkabulnya keinginan atau hajat 
b. Mendapatkan ilmu dan ketenangan jiwa 
c. Dimudahkan dalam memperoleh rezeki 
d. Menyeimbangkan perkara dunia dan ahirat 

 
B. Saran-Saran 

Berdasarkan penelitian oleh peneliti tentang 
implementasi yasin fadhilah dalam memotivasi pengajian 
malam ahad oleh jam’iyyah jinjit sekar langit di Mejobo 
Kudus. Peneliti menyarankan beberapa hal, yaitu: pertama, 
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peneliti berharap kegiatan tersebut tetap berlanjut (istiqomah) 
kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Kedua, 
mengimplementasikan pembacaan Yasin Fadhilah dalam 
kehidupan sehari-hari tidak hanya waktu pengajian malam 
ahad saja. Ketiga, melaksanakan ilmu fiqih yang telah 
didapatkan dalam pengajian malam ahad pada kehidupan 
sehari-hari.  

 
     

 
 


