
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Jama’ah Tabligh merupakan sebuah gerakan dakwah yang memiliki 

empat ciri, yaitu (1) murni dan autentik (dzâtiyyâh), yakni autentik 

sebagai panggilan Tuhan, (2) mendorong kemajuan (taqaddûmîyah), 

yakni kemajuan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, (3) 

universal (syamîlâhi) mencakup semua aspek kehidupan, memadukan 

tiga sistem hidup (manhaj al hayat) yang terdiri dari tiga D, yaitu Din 

(agama), Dunya (dunia), dan Daulah (pemerintahan negara) dan (4) 

menekankan prinsip-prinsip agama yang luhur dan menjauhkan diri 

dari perbedaan mazhab. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang 

penulis teliti, gerakan dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita 

dalam pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar Lampung telah 

berhasil dengan adanya peningkatan keimanan, peningkatan amal 

shalih, dan kesadaran diri pada kepahaman agama dalam setiap 

individu keluarga.  

 Perubahan tersebut berupa tumbuhnya keadaran beragama yang 

tinggi pada setiap anggota keluarga terutama orang tua, begitu pula 

dengan anak yang di tinggalkan khurûj, anak mendapatkan kesan 

positif tersendiri karena ditinggalkan orang tua untuk sementara waktu. 

Kesadaran itu berupa keyakinan bahwa tidak selamanya orang tua 

akan selalu mengayomi dan melindungi anak, dan kesadaran akan 

tawakal seorang anak kepada Allah, menyandarkan setiap 

keinginannya hanya kepada Allah, dan kesadaran akan kemandirian.  

 Bentuk keberhasilan lainnya adalah terciptanya suasana agama di 

rumah yang dipelopori oleh Ibu, yaitu 1) sholat tepat waktu, 2) ta’lim 

rumah, 3) menjaga dzikir masnunah pagi dan petang , 4) pendidikan 

anak berdasarkan ke Islaman, 5) menjaga hijab dan hidup sederhana, 

6) dan mendorong suaminya untuk khurûj fî sabîlillâh. 
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2. Materi dakwah Jama’ah Tabligh di kalangan wanita yang digunakan 

dengan menekankan kepada beberapa aspek diantaranya : membentuk 

isteri menjadi alimah dengan materi tentang ilmu baik ilmu fadhail 

ataupun ilmu fikih (hukum Islam), abidah dengan materi kepentingan 

shalat, puasa, zakat, dzikir dan tilawah al-Qur’an, zahidah dengan 

materi tentang kecintaanya terhadap akhirat dan pola hidup sederhana, 

da’iyah dengan materi berkaitan tentang pentingnya berdakwah bagi 

kaum wanita, khadimah dengan materi seputar pelayanan terhadap 

keluarga terutama suami, murobbiyah dengan materi tentang pentingya 

memberi pendidikan pertama di rumah (tarbiyatul ula).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa materi dakwah yang disampaikan 

Jama’ah Tabligh dalam setiap majlis ceramah (bayan) dan 

mudzakarah, memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan 

keluarga muslim di Kota Bandar Lampung. 

3. Adapun faktor yang menjadi kendala gerakan dakwah Jama’ah Tabligh 

di kalangan wanita dalam pembinaan keluarga muslim di Kota Bandar 

Lampung meliputi aspek ekonomi, aspek sosiologi, dan aspek 

psikologi. 

B. Rekomendasi 

1. Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa point yang dapat 

dikembangkan dan diteliti lebih mendalam, semoga kedepannya karya 

tulis yang penulis buat ini memberikan inspirasi untuk memulai 

penelitian yang lebih mendalam lagi kepada para akademisi, terutama 

para anggota Jama’ah Tabligh yang bergerak di jalur akademis.  

2. Dengan adanya penelitan ini memberikan pengetahuan dan informasi 

yang mendalam tentang bagaimana gerakan dakwah Jama’ah Tabligh 

yang berkembang di kalangan wanita (masturoh). Sebagai bahan 

perbandingan dengan berbagai metode dakwah yang dilakukan oleh 

gerakan dakwah yang lain terhadap wanita (muslimah). 

3. Materi dakwah Jama’ah Tabligh dikalangan wanita masih terfokus 

dalam beberapa aspek, selanjutnya diharapkan bagi para pembaca 
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untuk dapat meformulasikan materi dakwah yang lebih kompleks bagi 

wanita dalam pembinaan keluarga muslim.  

4. Adapun bebagai kendala terhadap gerakan Jama’ah Tabligh di 

kalangan wanita dalam melakukan pembinaan keluarga muslim 

kedepannya agar dapat diminimalisir dengan berbagai pendekatan 

yang ada. Sebagai rekomendasi untuk gerakan Jama’ah Tabligh 

menuju lebih baik. 




