
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan, bahwa Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Kotawaringin Timur (PC IMM KOTIM) mempunyai tiga program kerja yang 

dilaksanakan oleh bidang Tabligh dan Kajian Keislaman yang dapat dikategorikan 

sebagai aktivitas dakwah. Program kerja tersebut adalah Pengajian Rutin IMM, One 

Day One Hadis, dan Artikel Islami. Tiga program kerja yang dilaksanakan PC IMM 

KOTIM tersebut kemudian diklasifikasikan sebagai bentuk aktivitas dakwah bi 

lisan dan dakwah dengan tulisan. 

Dalam proses pelaksanaan aktivitas dakwahnya, PC IMM KOTIM 

menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi, baik dalam koordinasi 

antar pengurus, maupun antar pengurus dengan pemateri yang menyampaikan 

kajian tersebut. 

Aktivitas/kegiatan dakwah bi lisan PC IMM KOTIM berupa pengajian rutin 

pada setiap bulannya mendatangkan efek kepada para peserta kajian. 

Efek/perubahan yang didapatkan setelah mengikuti pengajian tersebut antara lain: 

efek kognitif, efek afektif, efek behavioral, efek responsif, efek dalam bentuk 

feedback, dan efek alam bentuk noise. Aktivitas/kegiatan dakwah PC IMM KOTIM 

ini sedikit banyaknya mendapatkan hasil yang positif, hanya saja dari segi 

pelaksanaannya belum direalisasikan secara optimal. Hal tersebut diketahui 
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berdasarkan belum tercapainya target pelaksanaan aktivitas/kegiatan dakwah 

dengan tulisan PC IMM KOTIM itu sendiri, yaitu program kerja One Day One 

Hadis. PC IMM KOTIM telah menetapkan target minimal penyebaran hadis- hadis 

tersebut adalah sebanyak satu hadis dalam setiap harinya. Namun, berdasarkan data 

yang diperoleh PC IMM KOTIM memposting sebanyak 52 hadis di akun 

Instagramnya tersebut. Dengan kata lain, pelaksanaan aktivitas dakwah/program 

kerja PC IMM KOTIM belum terlaksana secara optimal, tapi sedikit banyak 

mendatangkan efek/perubahan bagi mad'ū melalui program pengajian rutinnya. 

 
 

B. Rekomendasi 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di 

atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kotawaringin 

Timur (PC IMM KOTIM) disarankan untuk dapat mengembangkan aktivitas-

aktivitas dakwah, merealisasikan program kerja lainnya dan meningkatkan 

koordinasi terkait administrasi dalam pelaksanaan program kerjanya. 

2. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kotawaringin Timur 

(PC IMM KOTIM) perlu menghadirkan pemateri-pemateri lainnya, sehingga 

peserta kajian lebih tertarik sekaligus dapat memperkaya pengetahuannya 

melalui penjelasan dan penyampaian dengan gaya bahasa dan cara yang 

berbeda. 
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3. Materi dakwah atau tema yang dibahas dalam pengajian rutin 

disarankan sesuai dengan kebutuhan sasaran dakwah, lebih variatif 

dan menarik agar peserta kajian lebih antusias untuk mengikuti 

kegiatan dakwah tersebut. 

4. Mengingat banyaknya kekurangan di dalam penelitian ini, bagi 

peneliti selanjutnya disarankan agar dapat memperdalam 

pengetahuan dan informasi mengenai aktivitas dakwah baik yang 

ada di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

Kotawaringin Timur (PC IMM KOTIM) maupun yang ada di 

masyarakat luas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk 

mengulik lebih dalam bagaimana dampak yang dihasilkan dari 

aktivitas-aktivitas dakwah tersebut. 

 


