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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Setelah menjelaskan dan menganalisa pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka terdapat beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Keberhasilan atau suksesnya aktivitas dakwah sangat bergantung 

dari kepribadian pendakwah itu sendiri yang mana jika seorang 

pendakwah tersebut memiliki kepribadian khas yang menonjol dan 

menarik hati maka apa yang didakwahkannya akan menjadi mudah 

untuk diterima oleh objek dakwahnya namun sebaliknya jika 

kepribadian pendakwah tersebut tidak memiliki daya tarik maka 

kemungkinan susah diterima oleh objek dakwahnya. Ada beberapa 

tips agar dapat menjadi sosok pribadi daiyah yang sukses yakni; 

memulai dari diri sendiri, menjadikan ilmu sebagai bekal, 

berakhlak mulia, bersikap washatiyah, dapat menjadi teladan yang 

baik dan ikhlas dalam beramal.  

2. Faktor penunjang bagi daiyah yakni; adanya rekan sesama 

muslimah yang ikut berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan 

dakwah, tersedianya tempat-tempat khusus bagi para muslimah 

untuk berlangsungnya kegiatan dakwah, potensi besar yang 
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dimiliki kaum wanita lebih mampu untuk mengadakan perbaikan 

dalam keluarganya dibanding dengan laki-laki, memanfaatkan 

kebiasaan membacanya untuk mendorong kaum wanita agar dapat 

juga memanfaatkan buku yang mereka miliki sebagai bacaan, 

mengadakan pelatihan praktis tentang perkara penting yang harus 

diketahui kaum wanita yang bukan sebagai aktivitas dakwah, 

mengadakan taklim (pengajian), serta membuat kreativitas untuk 

berdakwah.  

3. Faktor penghambat yang dihadapi daiyah yakni: lemahnya 

sebagian kaum wanita dalam memahami makna dakwah, tidak 

jelasnya program dakwah serta sempitnya wawasan, terjadinya 

perpecahan dan perselisihan dalam tubuh para daiyah sendiri, 

sedikitnya ilmu syar’i yang dimiliki kebanyakan daiyah, kesulitan 

dalam menyesuaikan antara aktivitas dakwah dan aktivitas rumah 

pada sebagian wanita, tantangan yang datang dari diri sendiri. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis peroleh, maka 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada Para Daiyah 

Hendaknya daiyah terus berupaya untuk berbenah, melejitkan 

semangatnya dalam dakwah dan menghiasi dirinya dengan kepribadian 

yang islami sesuai dengan Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw. 

Kemudian hendaknya pula daiyah memaksimalkan potensi dirinya 

dengan memanfaatkan faktor-faktor penunjang yang ada dengan sebaik-

baiknya serta hendaklah daiyah juga berani untuk menghadapi tantangan 

yang ada dan menganggapnya sebagai sebuah peluang yang menantang 

untuk dirinya agar dapat senantiasa meningkatkan kualitas diri pun 

dakwah yang diembannya. 

  2. Kepada Para Pembaca 

   Hendaknya penelitian ini bisa diambil manfaatnya dengan sebaik-

baiknya dan dapat dijadikan renungan bagi setiap jiwa yang haus akan 

ilmu pengetahuan, terkhusus di bidang dakwah Islam. 


