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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Manajemen dakwah pondok pesantren Khairussunan Nadhlatul Wathan 

baik perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasannya. 

Oleh sebeb itu, mesti di perbaiki beberapa hal yang menjadi kendala baik 

dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasannya, terutama dalam hal fasiltas pendukung dan 

infrastrukturnya. 

2. Faktor yang mendukung dalam Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul 

Wathan yaitu pelaksanaan program-program yang telah direncanakan oleh 

pihak pondok pesantren seperti menghafal al-Qur’an mengaji kitab kuning 

membaca hiziban sekali dalam seminggu dimalam jum’at ba’da magrib, 

pengajian akbar dan kegiatan majelis ta’lim. Adapun pelaksanaan-

pelaksanaan yang lain yaitu seperti masyarakat ikut serta dalam dalam 

kegiatan-kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul 

Wathan, kegiatan yang pernah warga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan 

hari ulang tahun, gotong royong pelaksanaan pembangunan seperti 

menimbun pondasi ruang belajar, kamar santri. Sedangkan dalam faktor 

penghambatnya yang menjadi kendala yaitu kurangnya sosialisasi atau 

berkomunikasi terhadap masyarakat disekitar Pesantren baik dalam 

pengorganisasian dan pelaksanaan serta adanya  kecenderungan warga 
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masyarakat disekitar lingkungan Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul 

Wathan lebih kepada pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan 

Agama yang pada akhirnya menghambat pengembangan pondok pesantren 

dan peningkatan minat belajar di pondok pesantren Khairussunan 

Nadhalatul Wathan. 

B. Saran 

1. Dalam hal perencanaan para dewan Ustadz dalam pengelolaan pondok 

pesantren tersebut sebelumnya harus ada sosialisasi kepada Masyarakat 

agar pondok pesantren lebih diketahui oleh banyak warga masyarakata 

khususnya di Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana. 

2. Perlu penambahan anggaran baik yang diperoleh dari yayasan maupun 

melalui pengajuan proposal ataupun donator dari para pengusaha dan 

dermawan. 

3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami 

bahwasanya pentingnya wawasan keAgamaan terhadap anak-anak sehingga 

mengarahkan anak-anak mereka bukan hanya belajar pendidikan formal 

saja akan tetapi harus senantiasa dibarengi dengan pengetahuan agama agar 

menjadi manusia lebih bermanfaat fiddini waddunya walakhiroh.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya mengembangkan penelitian ini Di 

Pondok Pesantren Khairussunan Nahdlatul Wathan lainnya, sehingga dapat 

dijadikan pembanding dalam Manjemen Dakwah Pondok Pesantren 

Kharussunan Nadhlatul Wathan Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten 

Bombana. 
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