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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berangkat dari rangkaian pembahasan yang tertuang dalam Tesis ini, 

dapat dikemukakan kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Berkaitan dengan bentuk-bentuk dakwah Bi Al-Hal yang dilakukan 

‘Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah Periode 2005-2010, ada 2 (dua) bentuk 

yaitu dakwah Bi Al-Hal perawatan jenazah dan bimbingan ta’ziyah 

(Husnul Khatimah), dan Panti Layanan untuk Lanjut Usia.  

2. Berkaitan dengan pelaksanaan dakwah Bi Al-Hal perawatan jenazah dan 

bimbingan ta’ziyah (Husnul Khatimah), dan panti layanan untuk lanjut 

usia yang dilakukan ‘Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah Periode 2005-2010. 

Pelaksanaan perawatan jenazah dan bimbingan ta’ziyah (Husnul 

Khatimah) yaitu, (1) memberikan bimbingan bagi orang yang sakit dan 

menghadapi sakaratul maut (sakit dalam kondisi kritis), (2) merawat 

jenazah sejak persiapan sampai siap untuk dimakamkan, (3) memberikan 

bimbingan, penyuluhan dan pelatihan perawatan jenazah sesuai tuntunan 

Islam dan medis, (4) melayani pengurusan pemakaman dan perijinan 

pemakaman, dan (6) mengupayakan tempat pemakaman khusus bagi 

anggota atau non anggota. 

Sedangkan pelaksanaan panti layanan untuk lanjut usia 

dilaksanakan dengan cara mendirikan beberapa fasilitas umum yang 
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dikhususkan untuk para lanjut usia, yaitu dengan membangun wisma 

Husnul Khatimah di Muntal Gunung Pati Kota Semarang. 

  

B. Saran-saran 

Dalam karya ilmiah ini ijinkan peneliti untuk memberikan saran-saran 

demi penyempurnaan dan peningkatan pelaksanaan dakwah Bi Al-Hal  

selanjutnya. Adapun saran ini peneliti tujukan kepada beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi para da’i sebagai ”pemegang motor” dakwah, yang mampu 

mewarnai corak masyarakat, hendaknya dalam berdakwah selalu 

memperhatikan mad’u yang selalu berubah-ubah. Agar pesan yang 

disampaikan mampu menyentuh dan merubah perilaku mad’u. 

2. Bagi ’Aisyiyah Provinsi Jawa Tengah, hendaknya hasil yang telah dicapai 

selama ini harus dipertahankan dan lebih utama jika ditingkatkan yang 

lebih baik lagi. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, rasa syukur peneliti kepada Allah SWT, karena berkat 

bimbingan dan inayah-Nya, Tesis ini dapat selesai dan tersusun dengan segala 

keterbatasan. Oleh karena itu, kritik konstruktif sangat peneliti harapkan, demi 

kesempurnaan. 

Terakhir, semoga Tesis ini bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan 

umumnya bagi para pembaca yang budiman. Amin. 

 
 


