
BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tulisan tentang peranan pondok pesantren Bumi

Karomah Al-Qodariyyah Kecamatan Way Khilau Kabupaten Peswaran dalam

membina kader da’i yang penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pondok pesantren Bumi Karomah Al-Qodariyyah dalam membina

keder da’i di Kecamatn Way Khilau dengan cara mendirikan lembaga khusus

atau kegiatan khusus, dan lembaga pelatihan retorika dakwah yang

mengarah kepada pembentukan kader da’i profesional. Selain itu, pondok

pesantren berperan sebagai lembaga pendidikan agama Islam akan lebih

mampu berperan apabila sistem dan metode pendidikan atau pengajaran

dengan cara melakukan pembinaan terhadap kader da’i. sehingga santri siap

untuk mengabdikan ilmunya di masyrakat.

2. Pelaksanaan muhadharah sebagai strategi pengkaderan dakwah bagi kader

da’i di pondok pesantren Bumi Karomah Al-Qodariyyah Kecamatan Way

Khilau Kabupaten Peswaran memiliki kelayakan sebuah pelatihan dakwah

dipandang dari sudut unsur-unsur yang terlibat di dalamnya yaitu pelaku

(santri), pengarah (pengasuh pondok dan pengurus), sarana (ruang yang

memadai), sumber materi (buku-buku dan media lisan). Demikian itu karena

sebuah pelatihan dakwah membutuhkan perangkat yang memadai untuk

mendukung keberhasilan dalam pengkaderan seorang da’i. kurangnya salah
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satu unsur dalam pelatihan tersebut dapat mengakibatkan kurang

sempurnanya proses pelatiahan yang dilaksanakan.

3. Strategi pengkaderan sebagai strategi pelatihan dakwah dalam

penerapannya berfungsi menciptakan suatu kebiasaan santri dalam

menjalankan aktivitas dakwah khususnya dakwah yang menggunakan

metode ceramah. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan akan

membentuk mental santri sebagai kader dakwah untuk menjadi seorang

da’i yang tertata baik kemampuan dalam berceramah juga tertata psikologis

atau kejiwaan sebagai seorang da’i.

B. Rekomendasi

Perkembangan pondok pesantren Bumi Karomah Al-Qodariyyah dimasa

yang akan datang, cukup menantang dimana arus global dari informasi dan

komunikasi, bagi penyelenggara pendidikan di pondok pesantren Bumi Karomah

Al-Qodariyyah harus memberikan pandangan kedepan yang tetap menjaga

konsekuen dan konsisten terhadap pendidikan yang diperoleh di pondok

pesantren. Hendaknya hubungan dan kerja sama dengan sesama dewam asatid,

pengurus terkait lebih ditingkatkan sehingga akan mendorong dan mendukung

terciptanya kualitas kader da’i yang lebih baik lagi dan bermutu yang dapat

digunakan dalam ke maslahatan. Sebaiknya tenaga pengajar atau pelatih da’i

lebih ditingkatkan lagi dengan diberikan pemahaman tentang ritorika dakwah

denganbaik dan benar dan ustadzh adalah panutan untuk santri-santri agar lebih

semangat dalam belajar mengajar


