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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dakwah bil hal BMT Bismillah berjalan dan terlaksana sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan oleh para pengurus BMT 

Bismillah untuk mengembangkan prioritas nilai-nilai agama dan 

menjalin tali persaudaraan antara masyarakat setempat. Dakwah 

bil hal BMT Bismillah dalam pelaksanaanya mencakup lima 

aspek yakni aspek keagamaan, aspek pendidikan, aspek 

perekonomian, aspek organisasi dan aspek sosial. Karena pada 

hakikatnya Islam menyangkut pada tataran kehidupan manusia 

sebagai individu dan masyarakat (sosio-kultural). Kelima aspek 

tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut merupakan 

aspek yang saling berhubungan dan terpenting dalam kehidupan 

manusia. 

2. BMT Bismillah telah mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Karena 

perencanaan merupakan hal sangat penting dalam sebuah 

lembaga/organisasi sehingga program dakwah bil hal BMT 

Bismillah dapat teraplikasikan sesuai dengan rencana. 

Manajemen dakwah bil hal BMT Bismillah dalam 
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pelaksanaannya lebih bersifat pada unsur kebersamaan dan 

keterbukaan antar seluruh pengurus BMT Bismillah, baik dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Dengan demikian aktifitas dakwah bil hal BMT Bismillah 

merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan secara langsung 

para pengurus BMT Bismillah. Demi terciptanya kerja produktif 

dakwah yang efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penulisan Skripsi ini, ada beberapa 

saran/rekomendasi yang dapat disampaikan penulis dari penelitian 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. BMT Bismillah agar kiranya dapat memperjuangkan dan tidak 

pernah lelah dalam beramal, berjuang, dan berdakwah, serta tetap 

menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan agar BMT 

Bismillah bisa bertahan eksistensinya ditengah-tengah 

masyarakat. 

2. Program dakwah BMT Bismillah yang sudah diterapkan agar 

tetap bisa dipertahankan dengan baik, dan menambah program 

lainnya agar kedepannya nanti jauh lebih baik untuk 

kemaslahatan umat, bangsa terkhusus di wilayah Sukorejo 

Kendal. 
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3. BMT Bismillah juga harus berperan aktif dalam seluruh kegiatan 

aktivitas dakwah dengan menggunakan berbagai media yang lahir 

dari kemajuan teknologi. 

C. Penutup 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis. Sehingga 

pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi besar Muhammad 

SAW yang telah membawa jalan kebenaran bagi umat manusia. 

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman 

penulis. Namun semoga kekurangan itu menjadikan pengalaman 

untuk penulis agar lebih giat dalam menempuh ilmu lagi. 

Masukan dan kritikan yang bersifat membangun sangat 

dinantikan penulis untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmah 

khususnya bagi penulis. Amin. 

 

 


