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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Akhlak masyarakat desa Wawolemo telah menunjukan beberapa perubahan 

seperti Muslimah yang belum menutup aurat menjadi berubah pandangan 

untuk berbusana muslimah, berkurangnya budaya ghibah, remaja laki-laki 

yang hobi main games dan minum minuman keras sudah ada sebagian yang 

mulai sholat, pertengkaran dalam bertetangga juga sudah berkurang, 

masyarakat juga sebagian sudah rajin mengikuti kajian mingguan maupun 

kajian bulanan, orang tua yang tadinya peminum sekarang sudah berhenti 

dan sudah rajin ke masjid bahkan sudah ada yang menjadi muadzim masjid 

di Desa Wawolemo dan itu semua berkat  dakwah.  

2.  Pelaksanaan penyuluhan agama Islam dilakukan melalui :  

- Pelajaran baca Tulis Qur’an terhadap remaja dan anak-anak.  

- Ceramah dan khutbah.  

- Yasinan dan majelis ta’lim. 

- pengajian Islam.  

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat Penyuluhan Agama Islam dalam 

Pembinaan Akhlak adalah :  

a. Faktor pendukung  

1) Kesediaan para penyuluh agama untuk menyampaikan dakwah. 

2) Adanya masyarakat yang menyediakan konsumsi dalam kegiatan. 
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b. Faktor penghambat 

1) Terbatasnya jumlah penyuluh Agama Islam. 

2) Faktor ekonomi.  

3) Masuknya budaya-budaya asing. 

4) Masih ada sebagian penyuluh agama yang kurang aktif dalam 

berdakwah menjalankan tugasnya sebagai penyuluh agama. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada penyuluh agama untuk lebih mengembangkan dan 

meningkatkan aktifitas pembinaan, sehingga dapat memberikan manfaat 

yang lebih luas bagi masyarakat terutama pengembangan potensi 

keagamaan dalam kehidupan masyarakat. 

2. Diharapkan kepada seluruh pihak, Pemerintah Kabupaten Konawe 

terkhusus kepada Kepala Desa Wawolemo untuk memberikan bantuan, 

perhatian yang lebih kepada pembinaan keagamaan, agar keberadaan 

penyuluh agama dapat berfungsi dengan lebih baik lagi dalam 

meningkatkan pengalaman keagamaan bagi masyarakat diseluruh aspek 

kehidupan. 

3. Diharapkan juga Kepada Pemerintah Kabupaten Konawe untuk 

memperbanyak perda-perda syariah sehingga dengan itu masyarkat akan 

lebih terikat sebagaimana yang diterapkan Baginda Rasulullah SAW di 

Madina. 

4. Diharapkan Kepada Kementrian Agama RI, untuk memberikan perhatian 

kepada masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat Desa Wawolemo 
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Kec. Pondidaha Kab. Konawe pada pengangkatan dan penambahan jumlah 

penyuluh agama demi terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


