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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Manajemen mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang 

perkembangan dan keberhasilan dakwah, sebagaimana di pondok pesantren 

Al-Itqon pedurungan Semarang dalam pelaksanaan Penyelenggaraan 

pengajian ahad pagi, memanfaatkan manajemen dakwah yang di dalamnya 

terdapat fungsi-fungsi manajemen yang meliputi planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan) dan controlling 

(pengawasan). Manajemen dakwah tersebut diterapkan dalam rangka 

mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian 

sesuatu yang tidak diinginkan akan segera diketahui dan diperbaiki, serta 

pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien. 

2.  Pengajian ahad pagi ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat luas 

dalam hal keagamaan. Disamping membantu dalam hal pendidikan agama, 

manfaat pengajian ini juga sangat dirasakan oleh santri pondok pesantren 

dan masyarakat sekitar yang memanfaatkan suasana tersebut dengan 

berjualan di sekitar pondok.  

3. Pondok pesantren Al-Itqon merupakan salah satu lembaga pondok 

pesantren yang ada di daerah Gugen pedurungan semarang. Pondok ini 

memiliki program-program kegiatan untuk santri seperti sholat jama’ah, 
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rebana, seni baca Al-Quran, dan lain-lain. Untuk program kegiatan yang 

ditujukan untuk masyarakat diantaranya yaitu pengajian ahad pagi yang 

merupakan program unggulan dari pondok pesantren.  

 
5.2.  Saran-Saran 

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, ada beberapa 

hal yang hendak penulis sarankan dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

pengajian ahad pagi. Secara umum pengajian ahad pagi sudah berjalan dengan 

baik dan lancar, namun masih ada yang perlu diperhatikan, diantaranya; 

1.  Untuk panitia pengajian 

- Dalam proses pelaksanaan pengajian ahad pagi hendaknya lebih 

ditingkatkan dalam pengelolaannya dengan menerapkan manajemen 

dakwah yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, diantaranya: planning 

(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan) 

dan controlling (pengawasan). 

- Kaitannya dengan fasilitas, hendaknya pengurus memberikan fasilitas 

tempat yang lebih layak serta audio yang lebih baik. 

2. Untuk jama’ah pengajian hendaknya lebih disiplin dan teratur dalam 

mengikuti pengajian ahad pagi, serta lebih fokus lagi dalam mengikuti 

pengajian supaya apa yang telah disampaikan dapat lebih dihayati dan 

dipahami. 

3.  Materi yang disampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan dan 

keadaan para jama’ah. Sehingga para jama’ah mampu menerima, 

memahami dan menghayati apa yang telah disampaikan.  
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5.3.  Penutup  

Dengan rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan alhamdulillah 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 

rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas, yaitu penulisan skripsi walaupun dalam penulisan 

skripsi ini belum mencapai hasil yang sempurna.  

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih 

baik berupa pikiran, tenaga maupun do’a, penulis mengucapkan terima kasih 

dan penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua. Amin.  


