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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah penulis mendeskripsikan dan menganalisis buku “Muhammad
Al-Fatih” penulis dapat menyimpulkan dan mengkategorikan muatan-muatan
dakwah yang terkandung dalam buku tersebut kedalam tiga kelompok
sebagaimana berikut :
1. Muatan dakwah tentang aqidah, yaitu :
a. Visioner
b. Meluruskan niat
c. Optimis
d. Tawadu’
2. Muatan dakwah tentang syariah, yaitu :
a. Adil
b. Amanah
3. Muatan dakwah tentang akhlak, yaitu :
a. Memaafkan
b. Tangkas
c. Simpati
d. Waspada
e. Tidak terburu-buru
f. Jujur
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g. Khusnudzan
Selain muatan dakwah akhlak diatas, juga secara spesifik juga
memiliki muatan dakwah berupa akhlak, diantaranya:
a. Ajaran tentang tanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran
terhadap anak
b. Ajaran kasih diang kepada anak
c. Ajaran untuk melakukan semua bentuk amalan dengan ikhlas
d. Ajaran untuk menuntut ilmu jika ingin mendapatkan kebahagiaan
dunia dan akhirat
e. Ajaran untuk berbakti kepada orang tua
f. Ajaran bersabar dalam menghadapi cobaan
g. Ajaran mentauhidkan Allah, tidak ada siapapun yang setara
dengan-Nya
h. Ajaran bertakwa kepada Allah
i. Ajaran untuk saling menyayangi sesama
j. Ajaran untuk rendah hati
k. Ajaran untuk selalu berusaha keras atau pantang menyerah
l. Ajaran untuk senantiasa menjaga amanah
m. Ajaran untuk bermusyawarah untuk mufakat
n. Ajaran untuk percaya diri
o. Ajaran untuk persatuan sebagai mahluk sosial
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B. Saran– Saran
Untuk memberikan masukan sehubungan dengan judul skripsi, maka
saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
a. Kepada para lulusan di bidang Dakwah agar mampu memperluas
media yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam, tidak
hanya dengan lisan tetapi dengan media tulisan.
b. Menjadikan sebuah karya sastra buku maupun tulisan sebagai
tempat

menginformasikan

sesuatu

yang

dapat

menambah

pengetahuan baik agama, budaya, dan sebagainya. Dalam buku
Muhammad Al-Fatih 1453 terdapat informasi atau pengetahuan
tentang budaya dan keagamaan maka dianjurkan buku ini untuk
ditambahkan di dalam perpustakaan.
c. Lebih kreatif dalam membuat karya-karya yang selanjutnya, yang
berkenaan dengan remaja, dengan menggunakan bahasa yang
mudah dipahami oleh para remaja, agar pemuda penerus bangsa
termotivasi dan tersentuh nilai-nilai keagamaan, sehingga terbentuk
pribadi yang agamis.
d. Untuk para akademisi dakwah hendaknya melakukan penelitianpenelitian mengenai metode dakwah yang relevan dan sesuai
dengan perkembangan zaman, agar syiar Islam atau pun dakwah
Islam semakin kreatif dan inovatif sehingga dapat menginspirasi
para pendakwah dan para mad’u.
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C. Penutup
Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT,
karena dengan taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini, mulai dari awal
hingga akhir. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan
kebahagiaan dari Allah SWT dan menjadi amal sodhaqoh yang tidak akan
terputus manfaatnya di dunia dan di akhirat.
Meskipun penulis telah berusaha maksimal namun penulis menyadari
bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya dan
masih jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu tentu dapat dimaklumi
karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Untuk itu penulis berlapang
dada menerima kritik yang membangun dan saran-saran dari berbagai pihak
demi kesempurnaan skripsi ini.
Dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini, semoga dapat membawa
manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Akhir kata,
hanya Allah yang menjadi tumpuan untuk memohon pertolongan, hamba
hanya sekedar wayang-Mu.

Hormat Saya,
Penyusun

Zamroni

