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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari berbagai uraian tentang analisis terhadap materi 

dakwah tentang syariah pada kolom mozaik fiqih situs 

www.pesantrenvirtual.com tahun 1999-Oktober 2014 yaitu 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa niat memiliki keyakinan yang kuat untuk 

menjalankan ibadahnya sehingga tanpa ada keraguan saat 

beribadah kepad Allah. 

2. Bahwa setelah shalat diharapkan terlebih dahulu 

melakukan dzikir kepada Allah karena dengan berdzikir 

dapat menambah pahala, berdoa sekaligus memohon 

kepada Allah atas  kehidupan di dunia maupun di akhirat. 

3. Bahwa shalat tasbih merupakan shalat sunnah yang bisa 

dilakukan kapan pun selama ia ada niat untuk 

menjalankannya. Shalat tasbih bisa dilakukan seminggu 

sekali maupun sebulan sekali. 

4. Bahwa khitbah merupakan sesuatu yang dilakukan 

seseorang sebelum pernikahan.   Khitbah boleh dilakukan 

selama calon wanita tersebut tidak dalam pinangan  orang 

lain. Batasan untuk melihat calon wanita yaitu dengan 

sebatas melihat wajah dan telapak tangan sesuai dengan 

pendapat sebagian besar ulama. 
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5. Bahwa khitan merupakan salah satu ajaran yang 

disyariatkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim hingga kini 

sampai umat Rasulullah SAW.  Seseorang laki-laki yang 

sudah baligh diwajibkan untuk melaksanakan khitan 

karena Menurut jumhur (mayoritas ulama), hukum khitan 

bagi lelaki adalah wajib. 

6. Bahwa hukum memperingati perayaan maulid 

diperbolehkan sesuai dengan dalil Alquran dalam surat 

Yunus : 58. Memperingati perayaan maulid merupakan 

bentuk rasa syukur kepada Allah atas diutusnya 

Rasulullah SAW kepada seluruh alam semesta sehingga 

dengan memperingati perayaan maulid Nabi dapat 

meneladani  kehidupan beliau. 

7. Bahwa qurban merupakan sarana untuk mendekatkan diri 

kepada Allah dengan menyembelih hewan qurban pada 

tanggal 10 Dzulhijah sampai  akhir hari tasyrik. 

8. Bahwa tawassul merupakan media untuk mendekatkan 

diri kepada Allah melalui perantara orang-orang yang 

mempunyai derajat  tinggi di hadapan Allah seperti Nabi 

dan orang-oang saleh. 

9. Bahwa aqiqah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran 

anak dengan menyembelih kambing pada hari ketujuh 

dari kelahirannya. Jumlah kambing untuk laki-laki 

sebanyak 2 ekor dan perempuan 1 ekor. Apabila tidak 

mampu maka masing-masing 1 ekor kambing saja. 
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Dakwah melalui internet pada situs 

www.pesantrenvirtual.com merupakan media alternatif yang 

sangat tepat untuk menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam yang 

dikemas secara komprehensif oleh orang yang mempunyai 

pengalaman pendidikan sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya, 

pembahasan-pembahasan yang disajikan sangat relevan dengan 

kebutuhan umat yang mencari solusi tentang permasalahan hukum 

yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat atau umat 

saat ini. 

Di samping itu, melalui situs www.pesantrenvirtual.com 

proses transformasi keilmuan dapat dilakukan secara cepat 

sehingga dapat mempermudah menyampaikan dakwah maupun 

pesan-pesan moral kepada seluruh lapisan  masyarakat. Karena 

beberapa materi yang disajikan sangat penting untuk dipahami 

serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan demikian, keberadaan situs ini benar-benar 

menjadi media dakwah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat 

yang membutuhkan informasi hukum Islam, demi 

keberlangsungan tatanan hidup masyarakat islami ditengah 

derasnya arus modernisasi yang telah mengikis sendi-sendi ajaran 

Islam. 

5.2. SARAN 

1. Sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan, dan 

mendayagunakan sebuah media dakwah Islam yang 

berwawasan global, diharapkan situs  
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www.pesantrenvirtual.com ini mampu menyediakan 

informasi yang berkaitan dengan dakwah Islam secara 

komprehensif. 

2. Sebagai media dakwah secara virtual diharapkan mampu 

memberikan solusi secara tepat tentang  kebutuhan umat 

Islam tentang hukum syariah secara praktis. 

3. Senantiasa meningkatkan daya kreatifitas dengan 

menciptakan inovasi baru supaya masyarakat tertarik 

untuk terus mengikuti tulisan materi dakwah yang telah 

disajikan. 

4. www.pesantrenvirtual.com perlu menambahkan kapan 

artikel di posting, sehingga pembaca bisa menyesuaikan 

tulisan dengan kondisi masyarakat saat ini. 

5.3. PENUTUP 

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah 

SWT, lantaran rahmat dan karunia-Nya segala kendala telah 

dilalui dalam menyelesaikan skripsi ini. meskipun sudah 

berusaha menyelesaikan secara maksimal, penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan kelemahan baik secara metodologi, tata bahasa 

maupun sistimatika penulisannya. Untuk Itu penulis mohon kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan dan 

kesempurnaan karrya ini. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu atas terselesaikannya  karya tulis ini, 
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semoga amal baik mereka mendapat pahala dan diterima oleh 

Allah. Tidak lupa penulis juga mohon maaf apabila dalam 

penulisan karya ini terdapat kekurangan dan kesalahan di hati 

para pembaca, maka sebagai manusia biasa penulis mohon maaf 

yang sebesar-besarnnya. 

Penulis berdoa kepada Allah semoga karya ini dapat 

menambah khazanah keilmuan dan bermanfaat bagi penulis 

khususnya serta bagi pembaca pada umumnya. Amin.. 


