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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian tentang persepsi jama’ah terhadap materi dakwah KH. Haris 

Shodaqoh dalam pengajian ahad pagi di Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen 

Tlogosari Pedurungan Semarang telah penulis uraikan dalam bab IV. 

berdasarkan penelitian tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Persepsi jama’ah terhadap materi dakwah KH. Haris Shodaqoh dalam 

pengajian Ahad pagi di pondok pesantren Al-Itqon Bugen Tlogosari 

Pedurungan Semarang adalah satu sama lain berbeda penilaian sesuai 

dengan sudut pandang masing-masing jama’ah. Tergantung lamanya mereka 

mengikuti pengajian, fokus tidaknya mereka mendengarkan setiap materi 

yang disampaikan, dan dengan disiplin ilmu yang dimilki serta pola pikir 

yang berbeda akan dapat memberi penilaian yang berbeda dalam menilai 

sesuatu. 

Jama’ah memiliki persepsi yang bagus terhadap materi dakwah yang 

disampaikan dalam pengajian, karena sebagian besar menyatakan paham 

dan dapat menerima dengan baik setiap materi yang disampaikan pada 

pengajian. penyampaikan materi pada pengajian sangat detail dan dalam 

penyampaiannya pun santai, sehingga mempermudah jama’ah untuk 
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memahami materi dalam pengajian. Hal tersebut yang menjadikan 

masyarakat tertarik mengikuti pengajian Ahad pagi. 

Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa, 

tidak semua dakwah yang disampaikan dengan cara tradisional tidak 

diminati oleh mad’u, yang terpenting dalam dakwah adalah bagaimana da’i 

menyampaikan materi dan penggunaan bahasa yang digunakan agar dapat 

diserap dengan baik oleh mad’u. Pengajian Ahad pagi yang masih 

menggunakan cara tradisional (sistem bandungan) yaitu dengan menyimak 

dan memaknai kitab yang dikaji kemudian memberikan penjelasan, menjadi 

salah satu bukti bahwa yang dibutuhkan oleh mad’u bukan hanya media 

yang menarik (canggih). Tetapi mad’u membutuhkan setiap penjelasan yang 

dapat memberikan pemahaman. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

jumlah jama’ah pengajian Ahad pagi ± 1000 orang. 

 

5.2.  Saran-Saran 

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, ada 

beberapa hal yang hendak penulis sarankan dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pengajian ahad pagi. Secara umum pengajian ahad pagi 

sudah berjalan dengan baik dan lancar, namun masih ada yang perlu 

diperhatikan, diantaranya; 

1.  Untuk panitia pengajian 

a) Kaitannya dengan fasilitas, hendaknya pengurus memberikan 

fasilitas tempat yang lebih layak serta audio yang lebih baik. 
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b) Seharusnya antara jama’ah laki-laki dan jama’ah perempuan 

berada pada tempat yang berbeda agar lebih tertib. 

2. Untuk jama’ah pengajian hendaknya lebih disiplin dan teratur dalam 

mengikuti pengajian ahad pagi, serta lebih fokus lagi dalam mengikuti 

pengajian supaya apa yang telah disampaikan dapat lebih dihayati dan 

dipahami. 

 

5.3.  Penutup  

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan alhamdulillah 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan 

skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.  

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih 

baik berupa pikiran, tenaga maupun do’a, penulis mengucapkan terima kasih 

dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Amin.  


