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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti ajukan dalam 

penelitian mengenai Strategi Dakwah Majelis Taklim Istighosah 

MWC NU kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Startegi dakwah majelis taklim istighotsah MWC NU Kecamatan 

Wonotunggal Kabupaten Batang 

a. Strategi tilawah  

Strategi Tilawah (membacakan ayat-ayat Allah 

SWT), strategi ini adalah dimana seorang da’i yang 

menyampaikan pesan dakwah kepada mad’u baik dilakukan 

secara lisan maupun tulisan, yaitu pada saat seorang da’i 

melakukan dakwah atau menyampaikan materi hal yamg 

dilakukan yaitu dengan perkatan yang baik secara lisan.  

b. Strategi Ta’lim 

Strategi Ta’lim (mengajarkan Al-Qur’an dan al-

hikmah), strategi ini adalah penerapan pada saat seorang da’i 

melakukan dakwah atau menyampaikan materi hal yang 

dilakukan yaitu dengan ceramah, Kegiatan ceramah 

didalamnya m.enggunakan metode taklimyang berbentuk 

mengajarkan ajaran Islam, dan ajaran ajaran ke NUan. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat kegiatan Dakwah MWC NU 

Kecamatan Wonotunggal kabupaten Batang adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor pendukung 

1) Adanya arahan dari PCNU terhadap kegiatan dakwah yang 

di lakukan oleh MWC NU. 

2) Adanya bantuan dari Ranting terhadap kegiatan dakwah 

MWC NU 

3) Adanya tanggung jawab dan loyalitas yang baik dari 

pengurus MWC NU untuk tetap mengabdi dan berdakwah 

di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. 

4) Banyaknya tokoh masyarakat yang mengikuti proses 

kegiatan dakwah yang di selenggarakan oleh MWC NU. 

5) Adanya Pemerintah desa yang membantu berjalanya 

kegiatan dakwah MWC NU. 

6) Antusiasme Masyarakat dengan kegiatan tersebut. 

Sehingga kegiatan selalu berjalan lancar dan baik. 

7) Terdapat sistem kekeluargaan dengan cara saling 

membantu satu dengan yang lain. 

b. Faktor Penghambat. 

1) Kegiatan Dakwah yang di lakukan terkadang di isi oleh 

kepentingan-kepentian tertentu seperti politik sehingga 

sangat mengganggu keharmonisan NU. 

2) Adanya aliranlain (syiah) yang masuk di wilayah NU 

sehingga menyebabkan dakwah MWC NU terganggu. 



 

96 

3) Lokasi tempat kegiatan dakwah yang terdapat diseluruh 

desa kecamatan wonotunggal tidak semuanya mudah untuk 

diakses sehingga menjadikan masyarakat enggan untuk 

mendatangi kegiatan dakwah tersebut 

B. Saran-saran 

a. Da’i diharapkan dalam menyampaikan materi dakwah 

menggunakan berbagai macam metode yang lebih variatif serta 

dalam menyampaikan pesan dakwah lebih dapat dipahami oleh 

mad’u. 

b. Pengurus MWC NU diharapkan lebih mengembangkan ide-ide 

pembaruan kegiatan dakwah islam, untuk kemaslahatan 

masyarakat sekitar kecamatan Wonotunggal khususnya. Serta 

Pembaruan-pembaruan yang dilakukan pengurus MWC NU bisa 

dijaga konsistensinya sampai kapanpun. 

c. Masyarakat hendaknya lebih aktif dan kompak dalam mengikuti 

kegiatan dakwah, sehingga dakwah akan terlaksana lebih baik. 

d. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian 

yang mencakup strategi dakwah disarankan untuk dapat 

memperluas lingkup strategi berserta faktor-faktor lain yang 

diduga mempunyai hubungan dengan strategi dakwah. Serta 

mencari cara-cara baru dalam upaya meneliti startegi dakwah 

tersebut. 


