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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan dan beberapa landasan teori yang ada, 

maka dapat di ambil kesimpulan bahwa strategi dakwah yang dilakukan oleh 

pondok pesantren Al-Mubarok Sayung Demak adalah: 

 Pemberian Motivasi 

• Mengadakan rapat bulanan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali pada 

tanggal 15 bulan Hijriyyah yang dihadiri pimpinan dakwah serta para 

pelaksana dakwah. Rapat ini membahas, antara lain: Pemberian 

motivasi, Mencari masukan-masukan dan saran-saran dari para 

usatadz dan ustadzah, Memberikan informasi yang lengkap kepada 

para ustadz dan ustadzah tentang kegiatan dakwah, Mengevaluasi 

kegiatan-kegiatan dakwah yang telah dilakukan oleh selama satu 

bulan  

• Memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai kepada para ustadz dan 

ustadzah: Kantor pusat dakwah, Asrama khusus untuk para ustadz 

dan ustadzah, Fasilitas-fasilitas yang  memadai untuk sarana 

kegiatan-kegiatan dakwah seperti: gedung aula, gedung madrasah, 

masjid, sound system dan lain-lain.  

• Memberikan wewenang penuh kepada para ustadz dan ustadzah  
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 Pembimbingan: Pembimbingan yang dilakukan oleh K. Ahmad Mufid 

mengarahkan kepada para ustadz dan ustadzah agar kegiatan-kegiatan 

dakwah yang dilakukan sesuai dengan tujuan dakwah yang utama 

pondok pesantren al-Muabarok Sayung Demak dengan cara merestui 

ataupun tidak merestui kegiatan-kegiatan dakwah yang akan dilakukan 

oleh para ustadz maupun usatdzah selaku pelaksana dakwah. 

 Penjalinan Hubungan: Mengadakan musyawarah atau rapat setiap bulan, 

melakukan wawancara secara khusus dengan para ustadz dan ustadzah,  

Membuat rancangan kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-

tugas masing-masing pelaksana dakwah. 

 Penyelenggaraan Komunikasi: Memberikan pengarahan tentang 

kegiatan-kegiatan dakwah yang selaras dengan tujuan dakwah pondok 

pesantren Al-Mubarok Sayung Demak, Menerima segala bentuk  

kosultasi dari para ustadz dan ustadzah tentang penyelenggaraan 

dakwah. 

 Pengembangan atau peningkatan pelaksana: Membacakan kitab ad-

Da’watut Tammah  karangan Habib Umar dari Yaman, Langsung terjun 

ke lapangan penyelenggaraan dakwah untuk memberikan contoh kepada 

usatadz dan ustadzah. 

Sedangakan bentuk-bentuk pembinaan keagamaan yang dilakukan 

oleh pondok pesantren Al-Mubarok Sayung Demak adalah berupa 

pembinaan keagamaan pada bidang Tauhid, Syariah, Akhlak. Kegiatan yang 
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dilakukan adalah berupa pengadaan pengajian yang bertemakan ketauhidan, 

syariah dan akhlak. 

5.2  Saran-Saran 

Walaupun dari semua pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan 

hendaknya ada     beberapa hal yang harus penulis kemukakan sebagai 

bentuk saran:  

a) Walaupun strategi dakwah di pondok pesantren Al-Mubarok sudah 

terlaksana dengan baik akan tetapi masih perlu adanya penerapan 

strategi  dakwah yang lebih baik.  

b) Hendaknya pondok pesantren Al-Mubarok mengadakan musyawarah 

bersama yang melibatkan seluruh komponen yang diadakan secara 

berkala, tetap dan terjadwal agar terciptanya hubungan yang harmonis.  

c) Dalam rangka upaya untuk meningkatkan pembinaan keagamaan perlu 

adanya kerjasama terhadap berbagai pihak seperti lembaga lainya untuk 

memberikan dukungan.  

d) Pondok Pesantren Al-Mubarok diharapkan untuk menambah kegiatan-

kegiatan yang bersifat bakti sosial seperti : sunatan masal, bazar, 

pengobatan gratis dan lain-lain. Hal ini agar Pondok Pesantren Al-

Mubarok dapat dengan mudah berinteraksi dengan masyarakat sehingga 

kegiatan dakwah dapat dilakukan dengan baik.  
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5.3  Penutup 

Tiada kata yang terucap dari dari mulut dan hati penulis kecuali syukur 

Kepada Allah SWT. Apa yang penulis lakukan tidak akan berarti dan tidak 

akan terlaksana tanpa campur tangan Allah SWT sabagai sang pencipta. Dan 

tiada yang diharapkan kecuali ridho-Nya. Karena ridho inilah yang akan 

menghantarkan penulis meniti jalan kehidupan di hari ini khususnya dan hari 

yang akan datang. 

Apa yang penulis hasilkan bukanlan semata-mata hasil kemampuan 

penulis yang dianggap mampu membuat serta menyelesaikan skripsi. Ini 

semua adalah anugerah Allah SWT yana setiap orang pasti memilikinya. 

Untuk itu kritik dan saran dan masukan dari semua pihak adalah yang penulis 

harapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

umumnya bagi para pembaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


