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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya: 

1. Kegiatan dakwah pada Komunitas Sinjai Berhijrah dalam penyebaran 

dakwah Islamiyah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai 

diantaranya Jumat berbagi makanan untuk kaum dhuafa dan anak 

yatim,  Pengumpulan donasi untuk korban bencana alam, Pengajian 

rutin dan Kultum mingguan. Program ini kami lakukan untuk 

memberikan pemahaman kepada anggota Komunitas Sinjai Berhijrah 

mengenai pentingnya berbagi ilmu Agama kepada masyarakat 

khusunya generasi muda serta mempererat tali silaturahim antara 

anggota komunitas dengan masyarakat di Sinjai. Selain itu dengan 

berbagi pada hari jumat nilai pahala dapat dilipatgandakan. 

2. Strategi Komunitas Sinjai Berhijrah dalam penyebaran dakwah 

Islamiyyah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yakni 

mempererat hubungan tali silaturahmi dengan masyarakat sekitar, 

memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah, memelihara 

komunikasi yang baik dengan anggota dan calon anggota, membentuk 

religiusitas anggota dan menanamkan tingkat kepercayaan dan 

keyakinan masyarakat.   
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3. Faktor pendukung dalam penyebarkan Dakwah Islamiyyah di 

Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yakni adanya kepercayaan 

masyarakat terhadap Komunitas Sinjai Berhijrah untuk memperbanyak 

promosi-promosi dan kegiatan dakwah kepada masyarakat, banyaknya 

dukungan positif dari masyarakat, adanya kerjasama dengan berbagai 

pihak, dan bertambahnya anggota komunitas. Sedangkan faktor 

penghambat adalah kurangnya pendanaan dan donatur sehingga dalam 

melaksanakan program-program kurang maksimal dan kurang aktifnya 

anggota komunitas dalam berpatisipasi terhadap program kegiatan. 

Sehingga perlu dilakukan sosialisasi program secara langsung kepada 

donatur atau melalui sosial media dan menjaga kepercayaan setiap 

donatur. 

4. Komunitas Sinjai Berhijrah sangatlah berperan penting dalam 

penyebaran dakwah Islamiyyah di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten 

Sinjai  dilihat dari beberapa program-program kegiatan, strategi 

dakwah dalam penyebaran dakwah, dan faktor pendukung dan faktor 

penghambat serta  solusi dari berbagai permasalahan.  

5. Komunitas Sinjai Berhijrah sangat berkontribusi dalam penyebaran 

dakwah, karena dengan adanya kegiatan yang dilakukan oleh 

Komunitas Sinjai Berhijrah maka jamaah/masyarakat melihat bahwa 

Komunitas Sinjai Berhijrah aktif dalam melakukan penyebaran 

dakwah, begitupun dengan afiliasi Komunitas Sinjai Berhijrah dengan 

masyarakat sangat baik dilihat dari beberapa program-program 

kegiatan yang mendukung pelaksanaan penyebaran dakwah.  
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi 

sebagai berikut: 

1. Komunitas Sinjai berhijrah merupakan salah satu wahana yang patut 

dikembangkan dalam lingkungan masyarakat khsusunya di Kecamatan 

Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Sehingga perlunya melakukan 

pendekatan kepada seluruh kalangan masyarakat khususnya para 

remaja yang menjadi target keanggotaan. 

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan untuk peneliti 

selanjutnya mengenai strategi penyebaran dakwah Islamiyah melalui 

wadah komunitas berhijrah guna menciptakan generasi muda yang 

berakhlak mulia. 

3. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan seluruh 

pembaca secara umum. Peneliti menyarankan agar penelitian ini dapat 

dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya terkait strategi penyebaran 

dakwah oleh komunitas. 

 

 

 

   

 

 

 


