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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Agung 

Kendal dikelompokkan menjadi empat yaitu kegiatan harian, 

mingguan, bulanan dan tahunan.  

a. Kegiatan harian, meliputi : Penyelenggaraan sholat 

jamaa’ah maktubah, Pengaian kitab kuning ba’da subuh 

jam 05.00-06.00 

b. Kegiatan mingguan, meliputi : Pengajian seni baca Al 

Qur’an remaja, Penyelenggaraan jama’ah sholat Jum’at, 

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji, Khususi Al 

Khidmah, KISS (kajian Islam Sabtu Sore) ba’da Asar 

c. Kegiatan bulanan, meliputi : Ziarah makam Wali Joko, 

Wali Hadi, Wali Abu Sudjak Jum’at Kliwon, Bacaan 

maulid Nabi Muhammad SAW malam Senin Pon, 

Pengajian ibu-ibu majelis ta’lim Ummu Ammarah Ahad 

Kliwon, Majelis dzikir manaqib, maulid dan tawajjuhan Al 

Khidmah malam Ahad Manis, Penyelenggaraan kegiatan 

zakat, infak dan sedekah 

d. Kegiatan tahunan, meliputi : Penyelenggaraan Haul Wali 

Joko, wali Hadi, Wali Abu Sudjak dan Syawalan, 

Penyelenggaraan khitan massal dan penyembelihan hewan 

qurban, Sema’an Al Qur’an ibu-ibu hari Nishfu Sya’ban, 
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Pengajian umum peringatan hari besar Islam, Pesantren 

Kilat pukul 08.00-11.00 setiap hari pada bulan puasa, 

Pengajian setiap sore pada bulan puasa, Pembagian takjil 

setiap sore hari, Sumbangan bencana alam, 

Penyelenggaraan peringatan tahun baru Islam, 

Penyelenggaraan peringatan maulid Nabi Muhammad 

SAW, Penyelenggaraan peringatan Isro’ Mi’roj Nabi 

Muhammad SAW, Penyelenggaraan peringatan Nuzulul 

Qur’an, Penyelenggaraan khitanan massal dan kesehatan, 

Penyelenggaraan santunan yatim piatu, Penyelenggaraan 

ziarah rutin Jum’at kliwon dan ziarah walisongo, 

Pemberian buka puasa Romadhon bagi masyarakat, 

Penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban 

2. Penerapan fungsi evaluasi terhadap kegiatan dakwah masjid 

Agung Kendal yaitu dengan mempelajari segala bentuk 

kegiatan dakwah yang diselenggarakan di Masjid Agung 

Kendal kemudian memasukkan fungsi-fungsi evaluasi yang 

ada dengan maksud dan tujuan agar apa yang diharapkan 

dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang 

maksimal. Sasaran Evaluasi dalam setiap kegiatan dakwah di 

Masjid Agung Kendal yaitu da’i atau pembicara, sistem serta 

hasil. Ketiga hal inilah yag menjadi sasaran dalam penerapan 

fungsi evaluasi. Evaluasi selalu dimasukkan dalam setiap 

kegiatan dakwah seperti Pengajian Al-Qur’an, Kitab kuning, 
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peringatan hari besar islam, ziarah terhadap tokoh-tokoh 

agama serta walisongo dan kegiatan amal kemanusiaan.  

1. Dalam suatu kegiatan pasti ada yang menjadi faktor 

pendukung sekaligus faktor yang menjadi penghambat. Tidak 

terkecuali Kegiatan dakwah yang diselenggarakan di Masjid 

Agung Kendal. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Faktor Pendukung dalam Kegiatan Dakwah di Masjid 

Agung Kendal 

1) Tersedianya tempat yang memadai 

2) Tersedianya dana / anggaran logistik yang mencukupi 

3) Komunikasi yang terjalin dengan baik 

4) Sarana dan prasarana yang memadai 

5) Kerjasama dengan Instansi 

6) Antusias warga 

b. Faktor Penghambat dalam Kegiatan Dakwah di Masjid 

Agung Kendal 

1) Ketidakhadiran pembicara 

2) Padamnya penerangan/ listrik 

3) Soundsystem terjadi gangguan 

4) Kurangnya minat peserta atau jamaah 
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B. Saran-saran 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap penerapan 

fungsi evaluasi terhadap kegiatan dakwah di Masjid Agung 

Kendal, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Melihat dari fungsi masjid itu sendiri yaitu selain dari tempat 

ibadah juga berfungsi sebagai pusat berbagai kegiatan 

dakwah. jadi perlu adanya pengembangan yang lebih baik 

agar dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat 

khususnya masyarakat kendal. 

2. Perlu memaksimalkan peneraapan fungsi evaluasi terhadap 

sertiap kegiatan dakwah. Sebab, dengan adanya evaluasi 

diharapkan pelaksanakaan kegiatan dakwah kedepannya lebih 

baik, sehingga dapat tercapainya secara maksimal apa yang 

menjadi tujuan dari kegiatan dakwah tersebut. 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan dakwah di Masjid Agung Kendal 

tentu ada hambatan, tetapi hambatan tersebut jangan sampai 

menjadikan penghalang untuk melaksanakan kegiatan dakwah 

tetapi hendaknya hambatan tersebut dapat dijadikan sebagai 

penyemangat dalam melaksanakan kegiatan dakwah serta 

mencari ridho Allah SWT. 
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C. Penutup 

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah yang 

telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah 

segala kesulitan, hambatan, kendala bisa dihadapi dan dilalui 

dengan lancar atas usaha penulis dan pertolongan dari Allah 

SWT. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada berbagai pihak terutama kepada pembimbing yang 

dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Betapapun penulis telah berusaha 

dengan segenap kemampuan yang ada untuk menyelesaikan 

skripsi ini tidak akan lepas dari kekurangan, maka kritik dan sara 

yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi 

yang lebih baik. Penulis berharap semoga karya skripsi yang 

sederhana ini dapat memberikan manfa’at secara optimal bagi 

penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, dan 

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan 

ridho-Nya kepada kita semua, Amin amin Ya Robbal ‘Alamin. 

 

 


