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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai Strategi Dakwah Pengurus 

Ranting Nahdlatul Ulama’ Desa Pendem Kembang dalam Peningkatan 

Pemahaman Keagamaan Masyarakat dapat disimpulkan bahwa:  

Strategi dakwah yang digunakan oleh Pengurus Ranting Nahdaltul 

Ulama’ Desa Pendem Kembang dalam Peningkatan Keagamaan 

Masyarakat adalah menggunakan dakwah formal dan non formal. Bentuk 

dakwah formalnya adalah melalui pendidikan dan kegiatan sosial. Dakwah 

non formalnya adalah dengan menggunakan pendekatan personal dan 

silaturrahmi. Sedangkan strategi pelaksanaan yang digunakan adalah 

dengan mengacu pada Strategi Simentil (al-manhaj al-‘athifi). Dalam 

proses pelaksanaannya menggunakan startegi partisipatoris.  

Metode dakwah yang digunakan adalah dakwah bil mauidoh 

hasanah atau ceramah sebagaimana dalam kegiatan pengajian-pengajian 

serta sebagian digunakan di lembaga formal. Sedangkan metode diskusi 

atau Mujadillah (debat), pelatihan-pelatihan, tanya jawab dan hafalan 

digunakan dalam lembaga-lembaga formal maupun non formal.  

Dalam membuat dan merencanakan strategi dakwah Pengurus 

Ranting Nahdlatul Ulama’ Desa Pendem Kembang berupaya melakukan 

langkah-langkah yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, 
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pelaksanaan dan evaluasi dengan tujuan agar dakwah yang dilakukan 

dapat terarah dengan baik dan menganai sasaran yang tepat. Dan 

pengetahuan masyarakat mengalami peningkatan pada tingkat kedua yaitu 

penafsiran.   

B. Saran 

Dalam tulisan ini peneliti menyadari bahwa isi dan hasil dari 

penelitian ini merupakan hanya sebagian kecil dari aktivitas dakwah 

Nadhlatul Ulama’ Ranting Desa Pendem. Karena dapat diketahui bahwa 

peran dari Nahdlatul Ulama’ dalam membina dan melayani masyarakat 

tidak hanya pada soal keagamaan, akan tetapi masih ada bidang-bidang 

lain seperti sosial, budaya dan ekonomi.  Dan hal tersebut masih luas 

cakupannya dan banyak yang dapat dikaji dan dibahas lebih lanjut. 

Adapun strategi dakwah yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan salah satu dari strategi dakwah yang banyak jumlahnya. Dan 

apabila strategi dakwah dalam penelitian ini digunakan di daerah-daerah 

lain belum tentu cocok dan pas.  

C. Penutup  

Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain mengucap 

Alhamdulillah. Sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah yang Maha 

Esa atas Karunia dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada kami, sehingga 

dapat menyelesaikan tulisan ini dengan lancar.  

Dengan rasa penuh harapan, penulis menyadari bahwa manusia 

tidak akan lepas dari salah dan lupa, dan penulis sadar bahwa tulisan ini 
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masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, saran dan kritik yang 

bersifat membangun kami selalu harapkan dengan tujuan untuk perbaikan. 

Dan semoga dapat memberi manfaat bagi siapapun yang berkenan 

membaca.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


