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BAB V 

PENUTUP 

Setelah penulis uraikan tentang permasalahan yang ada di bab-bab 

sebelumnya, tentang pelaksanaan dakwah Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU 

Todanan Blora Tahun 2014 maka sampailah penulis kepada bagian terahir dari 

penulisan skripsi ini yaitu ; kesimpulan, saran-saran dan penutup. 

A. Kesimpulan 

1. Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Todanan Blora  sebagai salah satu 

lembaga dakwah, melakukan kegiatannya 

ditunjukkandengankegiatanpengajian yang dilaksanakansetiaphariahad 

wage, dan jugadilaksanakanpengajianketikamemperingatiharibesar Islam. 

Selain itu Muslimat NU AnakCabangTodananjuga mengadakan kegiatan 

dalam bentuk nyata yaitu 

ditunjukanmelaluikegiatanpenyantunananakyatim, mendirikan PAUD, 

khitananmasal, berkurbandanjugasosialisasi KB kepadamasyarakat. 

Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU Todanan Blora dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan tidakbisa lepas dari keberadaaan 

manajemen. Peranan manajemen di Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU 

Todanan dimaksudkan untuk mempraktekkan fungsi-fungsi manajemen 

dalam semua kegiatan agar dapat berjalan denganefektif dan efisien, 

sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.Pelaksanaan perencanaan, 
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pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi di Pimpinan Anak Cabang 

Muslimat NU Todanan Blora sudah berjalan dengan baik.  

2. FaktorpendukungdanfaktorpenghambatPimpinanAnakCabangMuslimat 

NU TodananBlora. FaktorpendukungPimpinanAnakCabangMuslimat NU 

TodananBloracenderungpadafaktorlingkunganmasyarakat, yaitu 

mayoritas penduduk beragama Islam dan mayoritas pendudukya 

Nahdliyin. Banyaknya majlis ta’lim yang berbau NU menjadi alasan 

utama keberhasilan dakwah Anak Cabang Muslimat NU Todanan, serta 

semangat para pengurus yang senantiasa kompak dalam bekerja sama 

untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Adanyakoordinasianataranggotadanketuasehinggakegiatanberjalandengan

lancar. SedangkanfaktorpenghambatAnakCabangMuslimat NU 

Todanandalammelaksanakandakwahhampir sama yang 

dialamiolehorganisasi-organisasilainnya, yaitumasalahpendanaan, 

kurangnya sarana prasarana, dan kurangnya kedisiplinan seperti 

kedatangan jama’ah yang tidak tepat waktu. 

B. Saran-saran 

Ada 

beberapacatatandaripenulisterhadapkeberlangsunganpelaksanaandakwahAnak

CabangMuslimat NU TodananBlora, yakni: 

1. Pertahankansemangatpengurus yang senantiasakompakdalambekerjasama, 

sertakoordinasi yang baikantarapemimpindananggotalainnya.  
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2. Hendaknya pengurus menambah sarana prasarana agar mencapai hasil 

yang maksimal. 

3. Agar tidak terjadi keterlambatan jam’ah yang semakin meningkat maka 

pengurus PAC Muslimat NU Todanan Blora memberikan pengarahan 

kepada mereka agar disiplin supaya mereka dapat memahami materi yang 

disampaikan dari awal sehingga tidak terjadi salah tanggap dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh da’i.  

4. Untukmenanggulangimasalah yang berhubunganpembiayaan, 

adabaiknyaAnakCabangMuslimat NU 

TodananBloramendirikankoperasiataubisnis lain yang 

dapatmenguntungkan, 

danmenjalinhubunganuntukbekerjasamadenganparapengusaha yang ada di 

Bloradengantujuanpengembanganusaha. Selain itu bisa mengadakan SPP 

bagi pengurus. Denganini, makaAnakCabangMuslimat NU 

TodananBloraakanmampumengatasimasalahpembiayaan.  

C. Penutup 

Denganmengucapsegalapujisyukurkehadirat Allah, 

penulismerasalegasetelahdapatmenyelesaikanskripsiini.Meskidemikian, 

penulismenyadaribahwamasihbanyakkekurangandankesalahandalampenulisan

skripsiini.Olehkarenaitu, kritikdan saran yang 

membangunsangatpenulisharapkanuntukperbaikanskripsiini.Akhirnya, 
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denganpenuhharapan, 

penulisberdo’asemogaskripsiinidapatmemberikanmanfaatbagikita 

semua. Amin. 




