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BAB V 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai 

dakwah bil qalam K.H Taufiqul Hakim dalam serial buku 

Syifaul Ummah, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa dakwah bil qalam yang dilakukan oleh K.H Taufiqul 

Hakim adalah melalui pembuatan buku-buku yang jumlahnya 

sudah mencapai ratusan judul buku. Selain menulis tentang 

keagamaan, beliau juga membuat buku yang membahas 

tentang persoalan yang tengah aktual di masyarakat 

diantaranya adalah serial buku Syifaul Ummah yang 

menerangkan tentang deradikalisme, minuman keras dan 

pergaulan remaja yang kelewat batas. Melalui buku ini, K.H 

Taufiqul Hakim memberikan informasi tentang bahayanya 

minuman keras, dalil yang disalah gunakan untuk berbuat 

radikal dan bahayanya pergaulan bebas. Beliau mengajak 

pembaca untuk cerdas dalam menghadapi persoalan tersebut, 

sekaligus memberikan solusi-solusi terkait pokok persoalan 

yang dihadapi. Melalui buku ini, Taufiqul Hakim berharap 

supaya pembaca tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
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dibahas pada buku tersebut. Beliau memilihkan tema 

radikalisme, minuman keras dan penyimpangan seksual supaya 

pembaca dapat mencegah hal tersebut terjadi pada dirinya 

ataupun lingkungannya. Keunikan dakwah dalam buku Syifaul 

Ummah, K.H Taufiqul Hakim membuatkan dalil atau dasar 

hukum dalam bentuk syair bahasa arab. Nantinya syair ini akan 

dapat di nyanyikan dengan nada lagu-lagu yang sudah populer 

dikalangan masyarakat sehingga diharapkan dapat 

mempermudah dalam menghapalnya. Juga dengan adanya 

pelurusan pemahaman mengenai ayat al-Quran dan al-Hadits 

yang diselewengkan menjadi tindakan radikal yang anarkis, 

serta adanya solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan 

saran terutama dalam penulisan buku, buku dapat dikatakan 

ilmiah jika terdapat referensi yang jelas dan dapat dibuktikan. 

Diperlukan penyantuman referensi pada setiap dalil yang 

diubah dalam bentuk syair untuk lebih menguatkan nilai 

keilmiahan buku tersebut. Peneliti juga sangat mengapresiasi 

dedikasi K.H Taufiqul Hakim untuk tetap menulis di sela-sela 
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kegiatan beliau yang sangat padat, terus lah membuat karya-

karya yang bermanfaat bagi orang banyak. 

C. Penutup 

Demikian skripsi ini penulis susun, dan tentunya jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik yang konstruktif 

senantiasa penulis nantikan untuk perbaikan karya kami 

selanjutnya. 


