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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penyajian data diatas, dan hasil analisa data dari hasil 

penelitianmaka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Retorika K.H.Muhammad Dainawi dalam berdakwah seperti pada 

umumnya kyai menyampaikan dakwahnya dengan Salam dan Muqaddimah 

terlebih dahulu, lalu memulainya dengan ayat atau hadits yang berkaitan 

dengan tema, beliau menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah 

dipahami oleh para jama’ah yang mendengarkan serta menyesuaikan 

situasi dan kondisi, mengingat klasifikasi mad’u dan daya tangkapnya yang 

berbeda. Oleh vokal yang beliau miliki sangat khas, nada dan irama yang 

naik turun, dan tidak ketinggalan menyelipkan humor, dan terlebih penting 

juga tegas dan serius, gaya dan intonasinya yang khas dan sangat  menarik 

perhatian masyarakat. 

      Penerapan retorika beliau sangat efektif dari segi prakteknya beliau 

sangat memahami retorika dakwah yang baik. Selain penguasaan materi 

yang cukup baik, pengetahuan bahasanya serta pengalaman beliau dalam 

berdakwah membuat retorika beliau makin bagus. ini terbukti dalam 

pelaksanaan dakwahnya, karena setiap minggu bahkan setiap tahun, jumlah 

pengajian semakin meningkat , terlebih lagi di pondok pesantren Al-
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Haramain Al-Islamiyah, dakwah yang beliau sampaikan bersifat 

Information , yaitu memberi informasi atau pengetahuan kepada para 

jama’ah dan education yaitu memberi pendidikan , terbukti seperti 

terbentuknya pondok pesantren Al-Haramain, M.A. Al-Barakah, dan MTs 

Al-Barakah dan terkhusus pengajian-pengajian yang ada di semendo yang 

beliau asuh, persuasion mampu mengemas materi dakwah dengan 

menaraik, dan intertainment, dalam berdakwah pun beliau menggunakan 

canda agar dakwah terlihat lebih santai. 

2. Kepada para juru dakwah hendaknya untuk dapat lebih dalam mengemas 

cara penyampaian dan isi pesan dakwah yang ingin disampaikan agar 

masyarakat atau mad’u merasa tertarik serta tidak membosankan. Terutama 

bagi mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam, dengan mengembangkan 

dakwah dalam rangka Amar ma’ruf Nahi munkar. 

3. Menegetahui respon para Jama’ah Majlis Ta’lim tentang Penyampaian 

Pesan Dakwah K.H.Muhammad Dainawi, yang berawal dari ciri khas 

dalam berdakwah dengan memakai retorika dalam berdakwah, dengan 

menghasilkan respon yang baik dari para jama’ah, hal ini terbukti semakin 

lama semakin banyak para pengajian yang ingin diasuh oleh beliau,  karena 

kepandaian beliau dalam menggunakan retorika dalam berdakwah, karena 

para jama’ah tidak bosan dengan dakwah yang beliau sampaikan. 

 



84 
 

B. Saran 

     Adapun beberpa saran  yang peneliti ajukan dalam retorika 

K.H.Muhammad Dainawi gunakan. Semoga saran-saran ini bermanfaat. 

Dalam kali ini penulis mengajukan sebagai berikut : 

1. Ketika akan berdakwah diperbanyak bahasa Indonesia, karena dimajlis 

ta’lim banyak yang berbeda daerah seperti, daerah padang, jawa, jambi, 

sunda, sedangkan beliau banyak memakai bahasa ibu yaitu bahasa semendo. 

Karena bahasa salah satu penujang keberhasilan dan kegagalan dalam 

menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. 

2. Kepada keluarga dan kepada seluruh masyarakat untuk mendukung kegiatan 

yang diadakan terlebih tentang urusan agama, seperti kegiatan rutin 

pengajian, memperingati hari besar islam dan kegiatan yang bersifat positif, 

agar masyarakat terarah dengan bekal ilmu pengetahuan terlebih ilmu 

agama. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan dan melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kekuatan 

dan kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dandunia pendidikan pada umumnya. 



85 
 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan bahkan masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan ini 

penulissangat membutuhkan kritikan dan masukan yang sifatnya 

membangun. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, semoga 

Allah SWT memberikan kemudahan dan pertolongan pada kita semua. 

Amiin 


