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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini akan penulis sajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran 

yang penulis buat berkenaan dengan masalah seputar “Strategi Dakwah Majlis 

Dzikir Wa Ta’lim Fachrul Wujud Dalam Memotivasi Perilaku Keagamaan 

Remaja di desa Kaliombo Pecangaan Jepara”. Adapun kesimpulan dan saran-

saran tersebut di bawah ini sebagai berikut:  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, strategi dakwah Fachrul Wujud dalam 

memotivasi perilaku keagamaan remaja di desa Kaliombo Pecangaan 

Jepara maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Fachrul Wujud adalah majlis dakwah yang dalam penyampaian 

dakwahnya menyertakan Maulid Dzikir dan sholawat rebana sebagai 

ciri khas tersendiri. 

2. Strategi dalam memotivasi perilaku keagamaan remaja di Desa 

Kaliombo Fachrul Wujud menggunakan strategi di berbagai bidang, 

yaitu pertama, di bidang Komunikasi yang diaplikasikan lewat beberapa 

ceramah keagamaan (pengajian) maupun ceramah wawasan keilmuan. 

Kedua, di bidang pendidikan Pelaksanaan strategi dibidang pendidikan 

dikemas dengan pendidikan non formal. Ketiga, di bidang sosial dalam 

pelaksanaanya Fachrul Wujud mengemas dalam bentuk pemberian 

bantuan berupa materi (uang dan benda) kepada fakir miskin dan anak 

yatim. 
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B.  Saran-saran  

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap strategi dakwah yang 

dilakukan Majlis Dzikir Wa Ta’lim Fachrul Wujud, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Sebagus apapun strategi, jika tidak digunakan maka akan sia-sia dan 

akan memunculkan masalah yang baru. Dengan banyaknya teori 

yang berkaitan dengan strategi, maka Fachrul Wujud dapat memilih 

dan menerapkan dalam kegiatan dakwahnya, sehingga kegiatan 

dakwah dapat decontrol secara sistematis dan menarik. 

2. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang harus 

diterapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, agar ajaran 

Islam terealisasi dalam kehidupan sehari-hari 

3. Fachrul Wujud harus tetap menjadi majlis yang bersifat terbuka 

terhadap orang-orang yang yang juga ingin berperan di dalamnya 

4. Untuk masa depan Fachrul Wujud, khususnya para pengurus jangan 

pernah merasa bosan dalam menjalankan dakwahnya terhadap para 

remaja khususnya. 

5. Buat kembali pola kegiatan yang semua itu diyakini dapat 

memberikan pengaruh baik bagi perkembangan anggotanya. 
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C. Penutup  

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji syukur kepada Allah SWT 

yang telah  memberikan  taufik, inayah  serta hidayahnya pada penulis 

sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.  

Sebagai manusia yang tak lepas dari kekhilafan, penulis menyadari 

bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan 

kritik sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dan pengembangan lebih 

lanjut. 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa 

manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat kampus pada umumnya. 

Amin ya Rabbal’alamnin. 


