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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan serta dianalisis, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas dakwah yang dilaksanakan IPNU-IPPNU di Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Wonosobo pada periode 2012-2014 yaitu 

berupa aktivitas dakwah bil lisan dan bil hal. Aktivitas dakwah bil 

lisan yang dilakukannya antara lain: pengajian selapanan, diskusi 

malam Minggu, peringatan hari besar Islam, tarhim di bulan 

Ramadhan,dan mujahadah. Sedangkan dakwah bil hal 

dilakukannya antara lain: menjenguk orang sakit dan takziyah, 

silaturahim, serta menyantuni yatim piatu. Aktivitas dakwah 

tersebut sebagian besar sudah berjalan meski belum maksimal. 

2. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh IPNU-IPPNU Kecamatan 

Sukoharjo secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor 

pendukung dan penghambat. Faktor pendukung aktivitas IPNU-

IPPNU di Kecamatan Sukoharjo adalah mayoritas penduduk di 

Kecamatan Sukoharjo adalah Islam yang  menganut faham 

ahlussunnah wal jamaah sehingga pesan dakwah mudah diterima 

masyarakat, adanya panggilan hati nurani untuk melakukan 

dakwah, serta adanya dana yang cukup untuk melakukan kegiatan 

dakwah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam 

aktivitas dakwah IPNU-IPPNU Kecamatan Sukoharjo antara lain  
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karena kurangnya SDM yang mumpuni dari pengurus IPNU-

IPPNU, lemahnya pengelolaan organisasi, area dakwah yang sulit 

di jangkau dan minimnya transportasi, serta kesibukan masing-

masing pengurus sehingga tidak maksimal dalam menjalankan 

tugasnya. 

5.2 Saran-saran 

Setelah mengadakan penelitian di IPNU-IPPNU Sukoharjo 

Kabupaten Wonosobo tentang aktivitas dakwah IPNU-IPPNU 

Sukoharjo, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyumbangkan 

saran-saran yang sekiranya bermanfaat. Saran-saran tersebut untuk 

pengurus IPNU-IPPNU Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo 

adalah sebagai berikut: 

1. Perekrutan anggota (makesta) hendaknya dilakukan di semua desa 

yang ada di Kecamatan Sukoharjo. 

2. Apabila sudah ditunjuk sebagai pengurus IPNU-IPPNU 

hendaknya konsekuen dengan apa yang telah diamanatkan 

kepadanya dan setiap pengurus harus siap untuk berjuang 

melaksanakan tanggung jawab sesuai tugas masing-masing. Hal 

ini dibuktikan dengan partisipasi  aktif dalam kegiatan organisasi. 

3. Program kerja jangan terlalu banyak jika program tidak dapat 

terealisasi, lebih baik sedikit program tetapi terarah dan dapat 

direalisasikan. 

4. Program pengajian, diskusi, mujahadah, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan aktivitas dakwah dengan tingkat kehadiran yang 

sedikit harus segera dicarikan solusinya. Misalnya dari pihak 
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panitia atau setiap ranting desa menyediakan kendaraan untuk 

membawa peserta yang jauh dari lokasi sehingga mereka dapat 

menghadiri kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh PAC 

IPNU-IPPNU Sukoharjo. 

5. Sebaiknya ada peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung 

aktivitas dakwah serta peningkatan metode dakwah agar mad’u 

mudah memahami pesan dakwah yang disampaikan oleh da’i. 

5.3 Penutup 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karunia-Nya dan telah memberi kekuatan bagi 

peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dalam karya ini bagaikan 

sebuah ungkapan bijak bahwa tak ada gading yang tak retak. Peneliti 

menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, 

oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti memohon kritik dan 

saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. 

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih banyak 

kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, 

yang mana tidak dapat peneliti sebutkan semua. Semoga segala 

bantuan yang telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah 

SWT. Terakhir peneliti mengharapkan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti pribadi dan semua pihak yang 

berkepentingan. 


