
73 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan 

sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan kegiatan 

dakwah dipondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih berjalan dengan cukup baik, 

dengan tahap-tahap teori manajemen yaitu perencanaan, penggorganisasian, 

penggerakkan dan pengontrolan. 

Perencanaan setiap kegiatan dakwah pondok pesantren Ibnul Amin 

Pamangkih untuk setiap kegiatan santri selama 24 jam dengan jadwal yang telah 

ditentukan dan jadwal tersebut telah ditunjukkan pada saat perjanjian santri masuk 

dan resmi menjadi santri pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Kegiatan 

sudah tersusun rapi dengan kesepakatan pimpinan dan dilaksanakan oleh bagian 

OSIP (Organisasi Santri Ibnul Amin Pamangkih). 

Pengorganisasian setiap kegiatan dakwah yang dilakukan, pimpinan 

pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih telah memberikan tanggung jawab dan 

pelimpahan wewenang kepada dewan guru dan beberapa santri untuk mengawasi 

teman-temannya dalam kegiatan pondok seperti halnya dalam kegaitan dakwah, 

dilakukan dengan koordinasi pembagian tugas  secara terstruktur oleh pimpinan 

pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. 

Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target perencanaan kegiatan dakwah 

di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih dilaksanakan secara bertahap. 
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Adapun kegiatan dakwah di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, yaitu: 

maulid habsy, muhadharah, pengajian rutin, utlah tsanawiyah, dan peringatan hari 

besar Islam (PHBI). 

Namun pada pengawasan kurang nya kontrol yang dilakukan oleh dewan 

guru dan juga pada santri yang melanggar hendaknya dihukum dengan peraturan 

yang sudah ditentukan, sehingga menimbulkan efek jera terhadap santri yang 

melanggar. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data-data yang telah 

diuraikan sebelumnya, peneliti akan memberikan saran terkait dengan beberapa 

kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih hendaknya, memperbaharui 

struktur organisasi, agar sesuai dengan fungsinya. 

2. Pelaksanaan evaluasi hendaknya sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan pondok, agar fungsi manajemen berjalan dengan efektif dan 

efisien, sehingga tujuan kegiatan dakwah dari pondok pesantren Ibnul Amin 

Pamangkih dapat tercapai dengan apa yang diinginkan pengurus pondok. 

3. Kepada santri agar selalu mentaati peraturan yang sudah ditetapkan pondok 

serta memicu semangat dalam belajar, dan tidak malu menyalurkan 

kreativitas dalam diri, juga selalu berusaha dan jangan pernah bosan untuk 
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menuntut ilmu guna membangun berfikir kreatif, inovatif dan selalu 

meningkatkan takwa kepada Allah SWT. 

4. Kepada peneliti selanjutnya penelitian ini masih bisa dilanjutkan lagi 

dengan memfokuskan di bagian unsur-unsur dakwah dalam kegiatan 

dakwah pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. 

 


