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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang didapat tentang aktivitas 

dakwah di Masjid Baiturrahman Perumahan Wengga Indah Jaya IV Kelurahan 

Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Aktivitas dakwah yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahman 

diantaranya: 

a) Majlis Taklim atau dikenal pengajian kitab yang biasa dilaksanakan 

pada malam Kamis dan malam Minggu; 

b) Tadarus Alquran yang diikuti oleh dua golongan yaitu golongan 

remaja dan bapak-bapak dengan waktu yang berbeda; 

c) Yasinan Ibu-Ibu adalah kegiatan rutinan di Sabtu awal setiap bulan 

yang berisi pembacaan shalawatan serta Surah Yasin, setelah itu 

dilanjuti dengan ceramah agama;  

d) Selanjutnya, Khotbah Jumat yang dilaksanakan pada hari Jumat yang 

diwajibkan untuk kaum laki-laki yang sudah baligh dan Khotbah 

Hari Raya baik Idul Fitri pada 1 Syawal maupun Idul Adha pada 10 

Zulhijjah; 
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e) Ceramah Agama merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan 

hari besar Islam yang diperingati dua kali dalam setahun yaitu dalam 

rangka kelahiran Nabi Muhammad saw. dan Isra dan Mikraj Nabi 

Muhammad saw; 

f) Taman Pendidikan Alquran termasuk dalam kegiatan dakwah yang 

dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat; 

g) Pengajian remaja adalah kegiatan untuk membentengi diri dari 

perilaku yang tidak baik serta media untuk menambah wawasan para 

remaja dalam bidang ilmu agama. 

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat yaitu: 

a) Faktor Penunjang 

1) Lokasi yang strategis bagi warga Kompleks Wengga Indah Jaya 

IV; 

2) Dana masjid yang cukup untuk membiayai aktivitas dakwah di 

Masjid Baiturrahman.  

b) Faktor Penghambat 

1) Minat serta ketersediaan waktu mad’u dalam mengikuti kegiatan 

dakwah di Masjid Baiturrahman.  

2) Dai tidak hadir saat terkena jadwal mengisi pengajian atau 

kegiatan yang lainnya karena disebabkan ada halangan seperti 

ada keluarga yang sakit, atau kesibukan yang tidak bisa 

ditinggalkan.  
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3) Saat kegiatan berlangsung kadang ada gangguan-gangguan 

seperti anak-anak yang bermain di luar hingga mengeluarkan 

teriakan-teriakan yang terkadang mengganggu seperti saat 

pengajian. Selebihnya adalah gangguan teknis seperti 

micrphone, kadangkala suaranya kekecilan yang membuat dai 

menaikkan suaranya yang terbatas agar mad’u dapat dengan 

jelas mendengarkan isi dakwah. 

B. Saran-Saran 

1. Seluruh pengurus Masjid Baiturrahman Kompleks Perumahan Wengga 

Indah Jaya IV hendaknya selalu dan terus mempertahankan serta 

meningkatkan pelaksanaan aktivitas dakwah yang sudah ada agar 

eksistensi Masjid Baiturrahman sebagai pusat kegiatan dakwah Islam 

tetap hidup dan diharapkan menjadikankan masyarakat sekitar masjid 

sejahtera dan segala aktivitasnya diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta’ala. 

2. Mad’u sebagai target dakwah harus selalu konsisten dan hadir setiap 

mengikuti kegiatan di Masjid Baiturrahman. Agar ilmu yang diperoleh, 

dapat berkesinambungan dan dapat diaplikasikan dengan baik. Bilamana 

kesibukan menjadi penghalang, tanamkan dalam diri untuk berniat hadir 

dalam kegiatan dakwah.  


