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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah dituliskan pada 

bab sebelumnya tentang aktivitas dakwah penyuluh agama Islam non 

pegawai negeri sipil. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas dakwah penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil yang 

dimaksud meliputi aktivitas membina majelis ta’lim di rumah-rumah 

warga, mushalla atau mesjid yang telah dikoordinir, aktivitas mengajar di 

Taman Pendidikan Al-qur’an, membuka bimbingan belajar Al-qur’an di 

rumah dan penyampaian ceramah agama dan khutbah.  

2. Metode yang digunakan penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil 

dalam berdakwah yaitu menggunakan metode yang berbeda akan tetapi 

metode yang banyak digunakan yaitu metode ceramah, bimbingan dan 

metode tanya jawab. 

3. Aktivitas dakwah akan berhasil terlaksana dikarenakan adanya faktor-

faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor yang 

mendukung kelancaran dakwah itu sendiri. Seperti, tersedianya sarana, 

adanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah, adanya 

honor atau gajih dan adanya komunikasi yang baik antara penyuluh 

dengan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah kurangnya kompetensi penyuluh dalam hal pengetahuan 
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keagamaan, sulitnya jalur akses transportasi, aparat pemerintahan yang 

mayoritas non Muslim, masyarakat multikultural, kurangnya dana dan 

ketidaksesuaian antara spesialisasi dengan aktivitas yang dilaksanakan 

oleh penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil. 

B. Saran-saran 

Akhir dari penulisan skripsi ini, ada beberapa saran yang 

disampaikan penulis menyangkut hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil diharapkan meningkatkat 

pengetahuan keagamaan dan kompetensi dalam berdakwah. Karena 

penyuluh agama di mata masyarakat adalah orang yang mengetahui dan 

menguasai tentang ajaran Islam. 

2. Kementerian Agama kabupaten Mrung Raya sebagai instansi yang 

mengatur dan mengkoordinir semua kegiatan para penyuluh agama Islam 

non pegawai negeri sipil di kecamatan Murung kabupaten Murung Raya, 

diharapkan selalu mengawasi dan mendukung setiap aktivitas dakwah 

yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam non pegawai negeri sipil, 

sehingga dapat membantu memberikan solusi dalam setiap hambatan-

hambatan yang dihadapi pada aktivitas dakwah Islamiyah.  

 


