BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dari rumusan
masalah bahwa Ustaz Dulyakin dalam melaksanakan proses dakwahnya
menggunakan beberapa metode, yakni diantaranya:
1. Metode bil Hikmah
Mengenai

metode

yang

digunakan

dalam

pembinaan

keagamaannya, Ustaz Dulyakin menyesuaikan dengan kemampuan
anak asuhnya dan para jamaahnya. Dalam setiap penyampaian materi
dakwahnya dia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah
dipahami oleh anak asuhnya. begitu pula dalam penyampaian
dakwahnya, dia menggunakan tutur kata yang halus, tenang bahkan
tidak jarang dia menyisipkan humor.
2. Metode Ceramah
Metode ceramah ini digunakan dalam setiap pengajian yang
diselenggarakan oleh Ustaz Dulyakin. Pengajian ini meliputi khutbah
jumat, pengajian rutinan, dan pengajian dalam acara peringatan hari
besar islam yang diselenggarakan dipanti asuhan ataupun di luar panti
asuhan.
3. Metode bil hal
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Metode bil hal ini ustaz Dulyakin telah mengaplikasikannya dalam
kehidupan sehari-harinya seperti bertutur kata yang baik, tidak mudah
marah saat anak panti melakukan pelanggaran dan dinasehati dengan
baik, selalu menggiring anak asunhya untuk sholat berjamaah, dan lain
sebagainya.
4. Metode dakwah bil mal
Dalam penerapan dakwah bil mal, ustaz dulyakin seringkali
menerapkannya dipanti asuhan karena tidak jarang dia memberikan
bantuan dana untuk panti asuhan terutama dalam pembangunan panti
ataupun keberlangsungan hidup anak asuhnya.
5. Metode bil Qalbi
metode bil qalbi ini kerap kali diterapkan bahkan hampir setiap hari
anak panti mendoakan diri sendiri maupun para donatur. karena doa
juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. telah
menghadirkan banyak orang yang menyayangi anak panti dengan
memberikan santunan ataupun bantuan dana.
B. Saran
Selanjutnya agar penelitian ini dapat membuahkan hasil sebagaimana
peneliti harapkan, maka saran dari peneliti diharapkan dapat menjadi
masukan atau sebagai bahan pertimbangan oleh pihak-pihak terkait.
Adapun saran dari penulis sebagai berikut:
1. Diharapkan agar Ustaz Dulyakin dapat lebih tegas lagi membina
anak asuhnya, agar mereka bisa bersikap lebih dewasa dan mandiri.
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2. Diharapkan anak panti khususnya yang sudah mulai menginjak
usia remaja, mereka diberikan latihan-latihan berbicara didepan
umum misalkan dengan diadakannya muhadoroh, dan lain
sebagainya.

