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BAB V 

PENUTUP 

A.  KESIMPULAN 

Fokus kajian dari penelitian ini yaitu peran modin dalam dakwah di 

masyarakat  Desa Kalirejo Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Maka penulis 

dapat menyimpulkan, bahwa tugas dan fungsi  modin termasuk dalam ranah peran 

modin dalam  dakwah. Tugas dakwah modin juga terlihat dari tugas pokok dan 

fungsinya yang telah dijabarkan dalam tugas kerja sebagai perangkat desa. Tugas 

tersebut antara lain: (1) Mengadakan pencatatan dan pengurus kematian serta segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, pendataan tentang nikah, talak, rujuk, 

dan cerai. (2) Memfasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama, sosial 

budaya, dan keagamaan. (3) Membantu memberi bantuan pada korban bencana alam 

serta mengawasi pelaksanaannya. (4) Menyiapkan pelaksanaan pembinaan dibidang 

pendidikan. (5) Membina kegiatan pengumpulan dana sosial, zakat, infaq, dan 

shodaqoh. (6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Berdakwah dengan menggunakan pendekatan dakwah kultural dan struktural. 

Jika di klasifiasikan peran modin dalam dakwah di masyarakat itu ada tiga, pertama, 

modin sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintahan dan pemerintahan 

dengan masyarakat. Kedua, Sebagai jemabatan religius. Ketiga, Penanggung jawab 

akan kegiatan-kegiatan keagamaan. 

 

B.  SARAN-SARAN 

1. Modin sebagai penanggungjawab keagamaan yang paling dekat dengan 

masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang sebagai orang yang mengurus 

jenazah dan pernikahan, tetapi dipandang lebih memaksimal dengan berbagai 

tugas modin yang telah tercantum dalam amanat tugas kerja Kepala Desa. 

2. Modin juga harus melakukan tugas dakwah yang lebih intensif, melalui 

pembinaan keagamaan terhadap warga, baik anak-anak, remaja, hingga orang tua. 

3. Evaluasi sangat penting di lakukan dalam setiap pelaksanaan dakwah, sehingga 

dakwah yang di lakukan lebih  baik dari sebelumnya.  
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C.  PENUTUP 

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, untuk itu segala  kritikan dan 

saran senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi perbaikan. Akhirnya  

penulis hanya  dapat berharap, semoga skripsi ini mempunyai manfaat baik  untuk 

penulis sendiri pada khususnya dan bagi yang sudi membaca. Amin. 

 


