
117 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan 

mengenai pelaksanaan pelatihan dakwah di Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung 

Tanjung Banyuasin melalui kegiatan wawancara, observasi dan juga dokumentasi, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pelatihan dakwah di Pondok Pesantren Nurul Iman Ujung 

Tanjung Banyuasin  ini melalui beberapa 8 tahapan, yaitu: pertama, adanya 

partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pelatihan dakwah, pihak yang 

berpartisipasi yaitu, kepala madarasah melibatkan ustad dan ustadza dan para 

santriwan/ti kedua, adanya kerjasama pimpinan dan anggota yang terlibat yaitu 

kepala madrasah, pengurus pelatihan  dakwah dan para santriwan/ti kerjasama 

yang dilakukan  sudah cukup baik hal ini dapat dilihat dari adanya konstribusi 

dari kepala madrasah mengenai kegiatan pelatihan ketiga, adanya pemberian 

motivasi kepala madrasah terhadap pengurus pelatihan dakwah, keempat, 

kemunikasi yang efektif, kelima, pelatihan dakwah dilakukan oleh pengurus 

dan kegiatan tersebut dilakukan tiap satu bulan sekali, keenam, adanya 

pemberian reward atau penghargaan untuk santri yang berprestasi dalam 

kegiatan pelatihan dakwah ketujuh, Adanya pemenuhan  kebutuhan yang 

diberikan yaitu berupa penyedian ruangan, microvon, dan mimbar, kedelapan, 

evaluasi laksanakan selama 3 bulan sekali dengan cara membuat laporan dan 

laporan tersebut diberikan kepada kepala madrasah. 
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2. Faktor yang mempengaruhi pelaksananaan pelatihan dakwah dipondok 

Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung Banyuasin yaitu faktor pendukung 

dan penghambat. faktor pendukung pelaksanaan pelatihan dakwah di 

Pondok pesnatren nurul iman ujung tanjung banyuasin yaitu : Pertama, 

keberhasilan suatu proses pelaksanakan dikarenakan adanya pemimpim 

yang dapat berkerjasama dengan para anggotanya. kedua, terpenuhnya 

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelatihan dakwah. Sedangkan 

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelatihan dakwah di Pondok 

Pesantren Nurul Iman Ujung Tanjung Banyuasin, yaitu: pola prilaku santri 

yang sulit di atur dan kurang kesadaran santri untuk mematuhi tata tertib 

yang telah ditetapkan. 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan kepada kepala madrasah pondok pesantren Nurul Iman ujung 

tanjung Banyuasin untuk mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab 

program usaha kesehatan sekolah, memfungsikan semua elmen pelatihan 

dakwah dengan baik.  

2. Diharapkan kepada kepala pembina pelatihan dakwah pondok pesantren 

Nurul Iman untuk senantiasa memberikan pembinaan terhadap para santriwan 

dan santriwati dalam mengikuri pelatihan dakwah agar mereka dapat terus 

memberikan dukungan baik moril dan materil lebih maksimal lagi. 

3. Kepada santriwan dan santriwati di harapkan dapat lebih mematuhi dan 

melaksanakan tata tertib pesantren  
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4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada 

kegiatan lainnya yang ada di pondok pesantren Nurul Iman ujung tanjung 

Banyuasin, karena kegiatan yang ada di pondok pesantren Nurul Iman ujung 

tanjung Banyuasin bukan hanya kegiatan pelatihan dakwah saja, melainkan 

ada kegiatan lainnya yang dapat diteliti. 

 

 


