
 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan   

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terutama dari analisis 

data dan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Fungsi Dakwah Pondok pesantren Muhammadiyah sabilil Muttaqien adalah 

sebagai tempat Pembinaan Umat, Ustd, Santri, Anggota Masyarakat, tempat 

Kegiatan Dakwah dan Agen Berinteraksi Soaial  

2. Bentuk Pengembangan Masyarakat melalui Kegiatan dakwah diantaranya 

adalah aspek Agama, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Aspek Lingkungan. 

Aspek Agama diantaranya adalah pelayanan pondok pesantren terhadap 

profesi khatib, pelayanan pondok pesantren terhadap Pengurusan jenazah, 

pondok pesantren muhammadiyah mengadakan kajian Islam. Aspek 

Pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya Unit Home Industry, Kangen 

Water. Aspek Sosial iantaranya Gotong Royong, panitia Penganten dan 

Pengisi Khutbah Nikah, Santunan anak yatim setahun sekali. 

B. Rekomendasi 

A. Saran  

Dari semua bentuk aktivitas yang sudah dilakukan, tentu saja banyak nilai 

positif yang dihasilkan. Akan tetapi ada beberapa hal yang penulis merasa perlu 
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memeberikan saran konstruktif agar kegiatan dakwah yang ada di Pondok 

Pesantren Muhammadiyah Sabilil Muttaqien dapat berjalan lebih baik. 

Pentingnya membuat peta dakwah yang berfungsi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dakwah secara riel, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. 

Dengan peta dakwah yang dimiliki, maka, Pondok Pesantren Muhammadiyah 

Sabilil Muttaqien akan memahami persoalan riel yang terjadi di masyarakat. 

Sehingga dakwah yang dilakukan dapat disiasati sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Kemudian promosi kepada masyarakat ditingkatkan supaya murinya 

bertambah banyak  dan ditingkatkan jenjang pendidikannya sampai SLTA.  

B. Penutup 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan 

taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis 

ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan bagi Nabi Muhammad 

SAW. yang telah mengatarkan manusia pada agama yang menutut pengfanutnya 

selalu meneliti, berfikir dan berikhtiar. Oleh karena keterbatasan kemampuan 

berpikir dan kedangkalan ilmu pengetahuan penulis, sehingga terdapat 

kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis penulisan, teknik penelitian, 

metodologi, sistematika dan tata bahasa yang semua itu memerlukan 

penyempurnaan. Maka dari itu kekurangan-kekurangan tersebut, penulis 

senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para 

pembaca, sehingga di kemudian hari nanti dapat dijadikan perbaikan agar 

mencapai kesempurnaan. 
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 Atas kritik dan saran dari para pembaca, penulis ucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya. 

 Mudah-mudahan tesis yang sangat sderhana ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan segala keterbatasan dan 

kekurangan penulis, semoga Allah SWT. membrikan inayah-Nya kepada kita  

Amin. 

 

 




