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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 

Kendal yaitu, agar narapidana tidak melanggar hukum lagi, bertobat 

mencari ampunan Allah SWT. Serta  untuk menyadarkan narapidana 

untuk bersedia dan rajin mengamalkan syariat Islam secara baik dan 

benar, agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

2. Aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendal 

tahun 2011-2012 meliputi bidang ketauhidan dan ibadah kepada Allah 

SWT. 

3. Faktor pendukung aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

II A Kendal tahun 2011-2012 berasal dari berbagai pihak, baik dari 

narapidana, da’i, serta Kepala Seksi dan jajaran Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkaswat). 

4. Faktor penghambat aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan 

Klas II A Kendal tahun 2011-2012 antara lain, kurangnya personil 

atau tenaga ahli di bidang dakwah, keterbatasan media dakwah,dan 

ateri yang disampaikan terkadang kurang sesuai dengan pemahaman 
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sebagian narapidana. Serta pemateri dari Kementrian Agama Kota 

Kendal yang terkadang berhalangan hadir. 

 

5.2 Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendal akan 

lebih efektif apabila sistem manajemen yang digunakan lebih 

ditingkatkan serta dikembangkan. Agar tujuan yang telah ditetapkan 

benar-benar tercapai secara efektif dan efisien. 

2. Para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendal 

hendaknya berpartisipasi aktif dalam segala aktivitas yang diadakan. 

Tanpa adanya kesadaran dari para narapidana sendiri, aktivitas dakwah 

yang diselenggarakan tidak mungkin berjalan dan berhasil dengan 

baik. 

3. Kepada Bagian Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan 

(Bimkaswat) Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendal, hendaknya 

kegiatan dakwah lebih diatur dan diintensifkan lagi untuk lebih 

meningkatkan kualitas keagamaan para narapidana. Dan tujuan 

dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kendal tidak akan 

tercapai dengan lancar dan baik tanpa adanya kerjasama antara bidang 

yang satu dengan yang lain.  
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4. Serta penambahan da’i (pelaku dakwah) untuk mendukung 

terlaksananya kegiatan dakwah. Perekrutan tenaga ahli tidak hanya 

dari Kemenag Kota Kendal saja, akan tetapi bisa memanfaatkan 

potensi ustad-ustad sekitar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas 

II A Kendal ataupun organisasi-organisasi dakwah di kota Kendal. 

 

 

 


