
75 

BAB  V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

      Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, 

maka dapatlah diambil inti pembahasaan atau kesimpulaan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Metode dakwah mujadalah yang digunakan da’i dalam menyampaikan pesan 

dakwah di Masjid Ad-Du’a Kelurahaan Way Halim Kota Bandar Lampung 

untuk pengajian bapak-bapak, tingkat keberhasilan da’i dalam menyampaikan 

pesan dakwah baik. Hal ini disebabkan karena keberhasilan dakwah tidak 

hanya ditentukan oleh da’i dengan ilmu dakwahnya saja, tetapi juga ditunjang 

dengan penguasaan da’i dalam penggunaan metode dakwah mujadalah yang 

tepat dalam penyampaian pesan dakwah dan adanya komunikasi yang baik 

antara da’i dengan pemerintah, pemuka-pemuka masyarakat, bahkan 

masyarakat itu sendiri. 

2. Tanggapan jama’ah pengajian terhadap metode dakwah mujadalah dimasjid 

Ad-du’a sangat baik dan responya pun positif, jama’ah banyak yang setuju 

dengan adanya metode dakwah mujadalah ini. Karena da’i nya pun sudah 

profesional  kontenporer ilmiah materi yang dibawakan juga berlandaskan 

hukum didalam Al-Qur’an dan hadis(shohih). 
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B. SARAN 

      Sebagai penutup dalam skripsi ini, penulis ingin mengajukan saran-saran 

terutama saran yang ditunjukan kepada da’i yang bersangkutan selaku pendakwa 

yang mengajak jama’ahnya dalam mensyiarkan agama islam, menggunakan masjid 

sebagai menjalin ukhuah Islamiah serta bertujuan mengajak jama’ah kearah yang 

lebih baik lagi, berfungsi sesuai yang diharapkan serta mendapatkan kesejahteraan 

dan kebahagian hidup dunia akhirat dari Allah SWT. Saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Karena penggunaan metode dakwah mujadalah mendapat tanggapan yang baik 

dari jama’ah Masjid Ad-Du’a, maka sebaiknya penggunaan metode dakwah 

mujadalah tetap dipertahankan. 

2. Para da’i hendaknya tidak bosan-bosan untuk belajar, mencari perbandingan 

dalam kegiataan dakwah sehingga proses dakwah berjalan sesuai yang 

diinginkan, guna menambah wawasan para jama’ah. Dakwah diMasjid Ad-

Du’a harus lebih dikembakan lagi, karena semakin berkembangnya zaman 

semakin berkembang pula komunikasi yang digunakan sehingga jama’ah juga 

mendapat wawasan tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dan benar 

juga memudahkan jama’ah dalam memahami pesan atau materi yang 

disampaikan. 
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C. PENUTUP  

      Dengan mengucapkan Alhamdulilah penulis telah mengakhiri penulisan skripsi 

ini. Sebagai manusia biasa tentunya tentunya dalam penulisan skripsi ini masih 

banyak hal-hal yang belum terpenuhi, baik dari segi bahasa, penyusunan kalimat, 

dan hal yang lainnya. Namun demikian penulis telah berupaya semaksimal mungkin 

demi terselesaikannya karya ini dan agar mendapat hasil sebaik mungkin, tetapi 

kemampuan yang penulis miliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu untuk 

kesempurnaan  karya yang sederhana ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun dari semua pihak demi keberhasilan karya penulis dimasa 

mendatang 

      Dengan penuh kerendahaan hati, penulis memoho kepada Allah SWT semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya 

dan civitas akademika Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung. 

       Akhirnya semoga Allah SWT. Selalu memberkahi penulisan skripsi ini, dan 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian karya yang sederhana 

ini, dan penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak dan semoga kita 

senantiasa dalam cinta, rahmat, dan ridho Allah SWT. Amin ya Robbal’alamin. 

 


