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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, maka menulis 

menyimpulkan skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya implementasi fungsi manajemen dalam kegiatan dakwah di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sudah memenuhi 

semua unsur fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan dan pengawasan. 

2. Adapun hasil dari dilakukannya kegiatan dakwah di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang sudah bisa dilihat. Yaitu 

semakin meningkatnya Warga Binaan Pemasyarakatan dalam melakukan 

kegiatan keagamaan. Seperti  narapidana yang tidak/belum  bisa 

melakukan shalat ia menjadi bisa dan giat melakukanya, narapidana yang 

sebelumnya jarang menjalankan puasa Ramadhan ia menjadi giat dalam 

menjalankanya, Narapidana yang  sebelumnya kurang disiplin dalam 

menjalankan shalat 5 waktu ia menjadi disiplin menjalankanya, serta 

meningkatnya keimanan yang dimiliki narapidana. 
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3. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan kegiatan 

dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang. 

a. Faktor penunjang dalam melakukan kegiatan dakwah di Lembaga   

Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang antara lain: adanya 

kerjasama yang baik antara pihak lembaga Pemasyarakatan dengan 

petugas dari Kementerian Agama Kota Semarang dan Majlis 

Taklim di sekitar Kota Semarang, banyaknya variasi kegiatan 

sehingga para narapidana tidak jenuh mengikuti kegiatan tersebut, 

kegiatan dakwah terjadwal dengan baik dan pematerinya juga 

merupakan orang-orang yang mumpuni di bidangnya. 

b. Faktor penghambat dalam melakukan kegiatan dakwah di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang antara lain: 

kurangnya tenaga dakwah, kurangnya kesadaran dari para 

narapidana untuk mengikuti kegiatan dakwah dan adanya benturan 

dengan kegiatan lain. Serta masih kurangnya tenaga di bidang 

BIMPAS. 

5.2 Saran-saran 

Demi kemajuan dan lebih berhasilnya kegiatan dakwah yang ada di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, penulis 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Dalam melaksanakan kegiatan dakwah di lembaga pemasyarakatan 

kelas II A Wanita Semarang, menurut penulis hendaknya kegiatan 

dakwah diklasifikasikan berdasarkan pemahaman agama supaya 
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mempermudah dalam pemahaman materi yang disampaikan dan 

menghindari dari kejenuhan. 

2. Hendaknya jumlah pendakwah (Da’i) yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang ditambah agar tugas 

sebagai seorang Pembina akan lebih terfokus pada tugas yang 

diembannya sehingga tidak ada lagi pekerjaan yang akan terbengkalai 

serta lebih maksimal dalam menjalankan tugas tersebut. 

3. Hasil pembinaan yang telah dicapai dengan baik, hendaknya 

dipertahankan dan ditingkatkan. 

4.  Untuk pihak pemerintah agar mau memperhatikan kondisi Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang, khususnya mengenai 

fasilitas pembinaan mental agama yang sangat minim seperti mushola 

yang tidak sebanding antara kapasitas dan jumlah penggunanya. 

5. Untuk pihak pemerintah agar menambah jumlah tenaga BIMPAS, 

karena untuk saat ini jumlah tenaga dalam BIMPAS tidak seimbang 

dengan pekerjaan yang harus diemban. 

 

5.3.   Penutup 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah 

Nya. Sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Meskipun banyak kendala dalam menyelesaikan skripsi ini, akan tetapi 

setidaknya penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk 
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menyelesaikannya, agar skripsi yang penulis buat memperoleh hasil yang 

maksimal pula. Akan tetapi penulis menyadari dengan adanya keterbatasan 

kemampuan serta sedikitnya pengetahuan yang penulis miliki tentunya 

dalam skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.  

Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca yang 

budiman sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk 

membangun wacana yang lebih luas khususnya untuk penulis. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya 

untuk penulis sendiri dan pembaca yang budiman lebih-lebih untuk 

masyarakat yang lebih luas. .Amiiin.  

 


