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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya, akan penulis simpulkan poin-poin penting yang 

termuat dalam skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW di tengah pluralitas 

masyarakat Madinah, yaitu: a) Metode personal dilakukan 

secara langsung dengan tatap muka antara Rasulullah dan para 

sahabat yang telah memeluk agama Islam. b) Metode 

Pendidikan Nabi Muhammad SAW yaitu Graduasi (al-

Tadarruj), Levelisasi (Mura’at al-Mustawayat), Variasi (Al-

Tanwi’ wa al-Taghyir), Keteladanan (Al-Uswah wa al-

Qudwah), Aplikatif (Al-Tatbiqi wa al-‘Amali), Mengulang-

ulang (Al-Takrir wa al-Muraja’ah), Evaluasi (Al-Taqyim), 

Dialog (Al-Hiwar), Analogi (Al-Qiyas) dan Cerita atau 

Kisah(Al-Qishshah). c) Metode Penawaran, Rasulullah SAW 

menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah seperti kabilah 

Khazraj yang memeluk Islam. d) Metode Misi (Bi’tsah), Misi 

Dakwah ke Yastrib dan Nejed. e) Metode korespondensi, 

dilakukan Rasulullah dengan menulis surat dakwah yang 

berisi seruan untuk masuk Islam, surat yang berisi tentang 

aturan agama Islam, surat yang berisi tentang hal-hal yang 

wajib dikerjakan orang-orang non-muslim yang tinggal dan 

hidup di wilayah dan pemerintahan Islam (Madinah). f) 
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Metode diskusi (mujadalah), yaitu Diskusi Nabi dengan 

Orang-orang Yahudi dan Orang-orang Nashrani 

2. Rasulullah mendapat tantangan dari kelompok masyarakat 

Yahudi Madinah yang sejak awal memang sudah kurang 

peduli dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat 

Islam karena mereka menduga posisi mereka akan digeser. 

Tantangan itu juga datang dari kafir Quraisy mengirim utusan 

kepada umat Islam di Madinah. Mereka ingin membinasakan 

umat Islam. Namun, Rasulullah tetap berusaha 

memperjuangkan agama Islam hingga saat ini masih tetap 

bertahan kebenarannya selamanya. 

3. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam 

menyebarkan agama Islam melalui metode-metode beliau 

sanggup mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin. 

Sekarang ini, keseluruhan dari penduduk Madinah beragama 

Islam. Ini adalah bukti agama Islam yang diperjuangkan oleh 

Rasulullah adalah agama yang benar dan menunjukkan 

efektifitas dakwah Rasulullah. Oleh sebab itu, tantangan yang 

kita hadapi yaitu melanjutkan dakwah Rasulullah sesuai yang 

beliau ajarkan. 

 

5.2.  Saran-saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dengan 

penulisan skripsi ini adalah : 
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1. Dengan adanya penyusunan penulisan ini, diharapkan akan 

menambah khazanah pengetahuan khususnya dalam bidang 

metode dakwah Rasulullah SAW. Kiranya apa yang dilakukan 

Rasulullah SAW dalam menyebarkan risalah Islam di 

Madinah, patut untuk ditiru umat muslim khususnya di 

Indonesia agar semangat meneruskan perjuangan dakwah 

Rasulullah SAW di zaman yang modern dengan metode 

dakwah Rasulullah. 

2. Diharapkan dengan penyusunan tulisan ini, Memberikan 

kontemplasi terhadap umat muslim. Bahwa dakwah dimasa 

Rasulullah SAW juga menggunakan banyak metode, 

hendaknya umat muslim melanjutkan perjuangan dakwah 

Rasulullah SAW melalui pengembangan metode dakwah.  

3. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam 

penelitian ini. Sehingga dengan adanya tulisan ini diharapkan 

akan memunculkan tulisan-tulisan lain dengan tema yang 

sama dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik lagi. 

 

5.3.  Penutup 

Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena 

hanya limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini 

akhirnya mampu penulis selesaikan. Namun penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya 

dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, 

saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis 
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harapkan demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya 

penulis mohon maaf atas segala kekhilafan dan semoga Allah 

SWT meridhai penulisan ini sehingga membawa manfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


