BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari paparan diatas berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di
Yayasan Kusta Indonesia Jawa Timur dalam karya ilmiyah bisa disimpulkan
sebagai berikut:
1. Dalam penerapan dakwah pada masyarakat kusta memang tak semudah
ketika kita melakukan dakwah dengan masyarakat umum. Hal ini
dikarenakan di dalam masyarakat kusta permasalahan yang dialami
sangatlah komplek bukan hanya dari sisi fisik, matin tetapi juga dari sisi
sosialnya. Maka dari itu berdasarkan penelitian metode dakwah yang tepat
adalah dengan penyuluhan dan pelatihan yang mengikut sertakan
masyarakat umum guna menumbuhkan kepercayaan serta pemahaman
tentang masyarakat kusta. Adanya rehabilitasi sosial dan pembinaan secara
kontinu pada masyarakat kusta yaitu dengan ceramah yang disertai humor,
sumbangan dana usaha mandiri.
2. Materi dakwah pada penderita kusta lebih mempioritaskan pada
pembinaan ahklak dan penanaman kepercayaan diri dengan harapan
masyarakat kusta bisa beradaptasi dengan masyarakat luar tanpa disentai
rasa malu dan takut.

B. Saran-saran
Dakwah pada penderita kusta hendaknya dilakukan secara kontinu dan
konsiaten dengan harapan dakwah yang diberikan tepat sasaran dan tepat
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harapan. Selama ini masih dari Yayasan Kusta Indonesia Jawa Timur saja
yang berperan aktif, tetapi juga perlu adanya sumbangsih tenaga sukarela baru
dari lembaga dakwah yang lain seperti halnya IAIN Sunan Ampel.
Bagi masyarakat kusta hendknya segera menghentikan aktifitas yang
senantiasa melanggar aqidah dan memperbaiki ahlak yang selama ini dirasa
kurang baik dimata masyarakat agar masyarakat mau membantu dan mau
memperjuangkan untuk kelayakan hidup masyarakat kusta yang natinya juga
masyarakat tidak akan membeda-bedakan serta generasi masyarakat kusta
tidak mengalami hal yang sama yaitu kesulita dalam peraulan sosial tetapi yan
ada adalah keceriaan sosial.
Karya ilmiah ini sebagai karya tulis pertama tentunya banyak terdapat
kekurangan pada banyak segi, baik isi, penyampaian maupun dalam
penulisannya. Kritik dan saran sangat membantu penulis dalam kesempurnaan
penulisan selanjutnya, insya Allah.
Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan dimanfaatkan bagi siapapun
yang membacanya, tak terkecuali pribadi penulis. Amin.

