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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis dan diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi 

dakwah sufistik Perguruan Alif Lam Mim di Kelurahan Way Kandis Kecamatan 

Tanjung Senang Kota Bandar Lampung adalah Komunikasi dakwah sufistik 

perguruan Alif Lam Mim yang pertama adalah istighosah kegiatan ini bertujuan 

untuk menambah rasa kedekatan para jama’ah dengan Allah sebelum memulai 

pengajian yang di awali dengan pembacaan dua kalimah syahadat lalu dilanjutkan 

dengan dzikir dan ditutup dengan doa, diharapkan dengan melakukan istighosah 

sebelum kegiatan pengajian para jama’ah mendapatkan ketenangan sehingga dapat 

menerima dengan baik materi dakwah yang disampaikan oleh Sesepuh, lalu yang  

kedua adalah pengajian, pengajian merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh 

para jama’ah, sebelum memulai pengajian terlebih dulu melakukan pembacaan 

hadarah dan surat yasin serta ditutup dengan doa yang di pimpin langsung oleh 

Sesepuh, lalu kemudia ini di isi dengan materi pengajian yang bertonggak pada 

syariat, hakikat, tarekat, dan mak’rifat. 

Metode yang digunakan oleh Perguruan Alif Lam Mim dalam komunikasi 

dakwah sufistiknya adalah pertama pembaiatan atau Ikrar janji, pembaiatan adalah 

proses pengucapan janji oleh calon jama’ah untuk senantiasa mengikuti kebijakan 

perguruan Alif Lam Mim, lalu yang kedua adalah mengamalkan dzikir metode in 
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digunakan dengan maksud menghapus segala kotoran dan penyakit-penyakit hati, 

lalu yang ketiga adalah muqarabah atau diawasi tujuan muraqabah adalah untuk 

menimbulkan rasa kesadaran pada seluruh jama’ah bahwa Allah selalu mengawasi 

apa yang kita lakukan, dan yang terakhir adalah kaji diri maksud dari kaji diri adalah 

mengenal diri sendiri, karena dengan mengenal diri sendiri maka diri kita akan 

mengenal siapa Tuhan nya ini dilakukan dengan beberapa amalan seperti berdzikir 

dan muqarabah ini adalah tahap akhir bagi para calon jama’ah untuk sah sebagai 

jama’ah Peguruan Alif Lam Mim.   

B. Saran 

1. Saran Akademis 

Peneliti mengaharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i 

yang akan melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas 

topik yang sama. Peneliti berharap agar topik ini dan pembahasan yang telah 

dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya. 

2. Saran Praktis 

 Saran peneliti terhadap para pengurus dan jama’ah agar selalu istiqomah 

dalam mengikuti pengajian, terlebih lagi dalam pengajian yang berbasis Ilmu 

tasawuf ini karena dalam pengajian ini membahas tentang sesuatu yang lebih 

mendalam lagi tentu saja berbeda dengan pengajian-pengajian yang lainnya, 

serta bagi para jama’ah yang tidak rutin mengikuti pengajian ini semoga 
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diberikan hikmah agar dapat lebih sering hadir dan mengikuti kegiatan di 

Perguruan Alif Lam Mim.  

 

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

kekuatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari yang diharapkan, namun 

penulis telah berusaha semaksimal mungin agar dapat tercapai tujuan yang sebaik-

baiknya. Oleh karena itu, kritik dan saran bimbingan yang bersifat membangun dari 

berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan skripsi ini. 

Selain itu penulis mengaharapkan semoga tulisan ini memberikan sumbangan 

pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan. Kepada semua pihak yang turut 

membantu dalam penyusunan skripsi ini, penulis haturkan ucapan terima kasih dan 

memohon doa semoga Allah SWT berkenan memberikan pahala berlipat ganda 

disisi-Nya. Amiin. 

 


