
85 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Sebagai uraian penjelasan yang terakhir pada bab penutup penyusunan skripsi 

ini, penulis secara garis besar menyimpulkannya kedalam beberapa bagian, diantara 

kesimpulan yang penulis maksud adalah sebagai berikut: 

1. Metode dakwah KH Muhammad Khuswanto dalam pembinan akhlak dilakukan 

dengan dakwah bil lisan-al hal(perbuatan nyata, teladan) Dalam dakwahnya 

Gus Tantoberdakwah dengan erbuatan nyata teladan. Kemudian metode yang 

digunakan yaitu, metode konsultasi, metode pendidikan, metode ceramah dan 

metode teladan, dan dalam pembinaan akhlak santri dilakukan dengan teladaan, 

pembiasaan diri melakukan hal-hal yang baik dan sedikit demi sedikit 

meninggalkan hal-hal yang buruk.  

2. Respon santri terhadap dakwah KH Muhammad Khuswanto dalam pembinaan 

akhlak berbagai reaksi, diantaranya respon kongnitif (pemikiran), afektif 

(pskologis), behavioral (tindakan),karena setiap mad’ū berbeda-beda 

tingkatannya diantaranya ada yang langsung menerima dengan baik, ada yang 

menerima sedikit demi sdikit belum sepenuhuhnya berubah akhlaknya namun 

sudah berkurang prilaku buruknya, ada pula yang bertaubat berakhlak baik 

namun tidak kuat sehingga mereka kembalilagi kedunia kriminal. 

5.2 Saran-saran 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap strategi dan metode dakwah yang 

di lakukan oleh KHMuhammad Khuswanto, maka penulis meberikan beberpa saran 

sebagai berikut: 
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1. Dakwah merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia yang harus diterapkan 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, agar ajaran Islam terealisasi dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Metode dakwah yang di terapkan KH. Muhammad Khswanto dalam berdakwah di 

dunia preman, sebenarnya sangat relevan bagi pengembangan masyarakat, 

gagasannya sangat di perlukan bagi upaya mempersatukan bangsa. Karena Gus 

Tanto lebih menekankan pada tranformasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. 

3. Ketika akan memakai metode dakwah, hendaknya di lihat dari latar belakang sosio 

kultural sehingga dapat mencapai tujuan dakwah yang di inginkan. 

4. Bagi dā’i sendiri perlu sekali ilmu pengetahuan yang luas dan pengalaman yang 

banyak untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul. 

5.3 Penutup 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan 

naskah skripsi ini.Penulis menyadari sepenuhnya bagaimanapun juga skripsi ini 

masih jauh dari sempurna.Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat 

membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak.Amin Ya Robbal ‘Alamin. 


