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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada takmir masjid pada kegiatan 

majelis taklim di masjid Nurul Iman yang telah dilakukan oleh peneliti 

dan kemudian telah dijabarkan pada bagian hasil dan pembahasan 

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Kegiatan majelis taklim di mesjid Nurul Iman takmir masjidnya 

menyusun berupa perencanaan dakwah untuk kegiatan majelis 

taklim dengan sama-sama mendiskusikan rangkaian dakwah 

bersama dai dan tokoh agama mulai dari unsur-unsur dakwah yang 

digunakan sesuai objek dakwah. Pengorganisasian dakwah disini 

merupakan proses pengelompakkan sumber daya manusia 

berdasarkan keahliannya. Dalam kegiatan pelaksanaan dakwah di 

laksanakan sesuai dari perencanaan yang sudah dibuat, para ketua 

takmir dalam tugasnya mengarahkan para bawahannya untuk 

melaksanakan dakwah sesuai arahan dan tugasnya. Pada tahapan 

evaluasi dilaksanakan rapat kerja, disitu para takmir menilai dan 

mengambil pelajaran untuk membuat perencanaan dakwah yang 

akan dilaksanakan di masa mendatang. 

2. Kegiatan dakwah majelis taklim di masjid Nurul Iman, peneliti 

menyimpulkan ada beberapa yang menjadi faktor yang menjadi 
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pendukung dalam proses kegiatan majelis taklim diantaranya 

sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yaitu 

takmir masjid yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, 

komunikasi yang baik antar takmir masjid selaku pelaksana 

dakwah dan dana pelaksanaan kegiatan majelis taklim yang 

mnecukupi dengan ada nya donator tetap dan tidak tetap. Namun 

terdapat juga faktor kendala pada kegiatan majelis taklim di masjid 

Nurul Iman, yaitu cuaca buruk yang mungkin saja terjadi pada saat 

kegiatan majelis taklim dilaksanakan, masalah teknisi yang datang 

pada saat kegiatan hendak dilaksanakan atau pada saat sedang 

berlangsung, kondisi dai yang tidak memungkinkan seperti kondisi 

dai yang sedang sakit dan berhalagan untuk hadir juga menjadi 

factor kendala kegiatan majelis taklim. 

B. Rekomendasi 

Ada beberapa yang menjadi rekomendasi peulis terhadap takmir 

masjid Nurul Iman selaku pengurus kegiatan majelis taklim, yaitu 

1. Takmir masjid Nurul Iman diharapkan lebih mebagus lagi dalam 

mengonsep perencanaan dakwah dalam kegiatan majelis taklim. 

2. Para takmir diharapkan dapat menjalankan kegiatan majelis taklim 

dengan semaksimal mungkin, sehingga dapat memberikan 

kenyamanan lebih baik lagi dan mampu menarik simpatik jemaah 

luar kota. 
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3. Takmir masjid Nurul Iman diharapkan lebih memperbanyak 

petugas yang ahli dibidang teknologi untuk kegiatan majelis 

taklim, sehingga segala aspek-aspek yang menyangkut operator 

bisa dilakukan oleh beberapa orang dan menghindari ketidak 

hadiran petugas operator yang memiliki keahlian dibidang 

teknologi. 

4. Pelaksanaan kegiatan majelis taklim diharapkan para takmir dapat 

memperhatikan segala aspek-aspek yang menjadi kendala pada 

kegiatan yang telah lalu dan melakukan evaluasi untuk 

memperbaikinya pada kegiatan di masa mendatang. 

 

  


