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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi maka diperoleh hasil bahwa saat berdakwah Al-

Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus menggunakan metode dakwah 

al-hikmah, mauidzah al-hasanah dan mujadalah.  

Penggunaan metode dakwah al-hikmah dapat dilihat dari penyampaian 

dakwah Al-Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus yang selalu berusaha 

untuk menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi madu terkait dengan 

karakteristik, budaya dan tingkat pendidikan masyarakat dengan 

menyederhanakan kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami selain itu beliau 

juga menjelaskan arti kata-kata yang berbahasa dari Negara lain yang terdapat 

dimateri. 

Penggunaan metode dakwah mauidzah al-hasanah dapat dilihat dari 

cara dakwah Al-Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus yang lemah 

lembut dan menyentuh sampai ke dalam relung jiwa jamaah. Selain itu saat 

berdakwah Al-Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus juga 

menceritakan kisah-kisah Islami dan selalu memberikan nasehat, motivasi dan 

wasiat. Al-Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus juga menyampaikan 
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kabar-kabar gembira dan peringatan bagi orang-orang yang mengikuti dakwah 

beliau. 

Penggunaan metode dakwah mujadalah pada dakwah Al-Habib 

Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus berupa tanya jawab, hal ini dapat 

dilihat di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah cabang yang terletak di Desa 

Tamunti dilaksanakan pada hari jumat selepas sholat magrib dan di Desa 

Hariang dilaksanakan pada hari sabtu selepas sholat. Dulu metode dakwah 

mujadalah juga digunakan di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah induk, tetapi 

sekarang sudah ditiadakan karena waktu tanya jawab yang berdekatan dengan 

waktu magrib. 

Media dakwah yang digunakan di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah 

adalah media internet. Media internet yang digunakan meliputi media sosial 

yaitu youtube, instagram dan facebook. 

Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah menggunakan youtube sebagai sarana 

untuk mengunggah dan membagikan video dakwah Al-Habib Muhammad Bin 

Abu Bakar Al’Aydrus di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah, selain itu youtube 

juga digunakan untuk live streaming di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah. 

Youtube Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah bergabung pada tanggal 9 agustus 

tahun 2019 dan dinamai dengan nama NURUNNUBUWWAH Kelua, hingga 

saat ini youtube Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah memiliki banyak subscriber 

atau pengikut. 
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Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah juga memanfaatkan media sosial 

instagram sebagai media dakwah di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah. Majelis 

Ta’lim Nurunnbuwwah memiliki akun instagram dengan nama 

@nurunnubuwwah_kelua. Instagram digunakan untuk membagikan cuplikan 

video dari dakwah Al-Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus di Majelis 

Ta’lim Nurunnubuwwah yang video lengkapnya dapat dilihat di youtube 

Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah. Instagram juga digunakan sebagai berbagi 

info atu pengumuman terkain Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah, contohnya 

pengumuman kehadiran di Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah. Selain itu 

instagram Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah juga membagikan pamfle-pamflet 

berisi ucapan-ucapan contohnya ucapan selamat hari raya dan membagikan 

pamflet-pamflet yang berisikan kata-kata. Akun Instagram Nurunnubuwwah 

memiliki 9.536 pengikut dan memiliki 530 postingan. 

Aplikasi facebook juga digunakan oleh Majelis Ta’lim sebagai media 

dakwah. Facebook Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah diberi nama Majelis 

Ta’lim NURUNNUBUWWAH Kelua dan memiliki 5.6 ribu like. Majelis 

Ta’lim Nurunnubuwwah menggunakan facebook sebagai sarana untuk 

membagikan foto dan live streaming. 

B. Saran-saran 

1. Kepada Al-Habib Muhammad Bin Abu Bakar Al’Aydrus disarankan 

menggunakan metode dakwah mujadalah lagi di Majelis Ta’lim 

Nurunnubuwwah Induk. 
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2. Kepada Jamaah Majelis Ta’lim Nurunnubuwwah agar mengikuti semua 

arahan panitia dengan baik.  




