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BAB V  

 

PENUTUP 

 

A.  KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan tentang fungsi sosial dalam 

penyiaran Islam di masjid Rumah Sakit Bahteramas Kendari Sulawesi Tenggara. 

Yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumya yang didukung data di lapangan 

dan teori yang ada maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fungsi sosial masjid, masjid Rumah Sakit Bahteramas dapat bermanfaat dan 

dapat digunakan untuk kehidupan masyarakat. Wujud pemanfaatan tersebut 

dapat dilihat dengan berbagai program kegiatan yang ada di masjid tersebut 

diantaranya sebagai tempat sedekah makanan, sebagai tempat aqiqah, 

sebagai tempat pernikahan atau walimah, sebagai tempat sekretariat Baitul 

Mal Zis. 

2. Penyiaran Islam di masjid Rumah Sakit Bahteramas dilakukan dengan 

melalui kegiatan seperti kegiatan ta’lim bapak-bapak; kegiatan tahsin ibu-ibu 

kemudian peringatan hari besar Islam. Dari kegiatan tersebut tidaklah 

sebagai kegiatan semata, namun dari kegiatan tesebut jama’ah akan 

diarahkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah padayang 

mungkar, melalui pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang da’i. 

 

3. Upaya pengurus masjid dalam mensyiarkanIslam di masjid Rumah Sakit 

Bahteramas telah terlaksana dengan baik sesuai pada program masjid Rumah 
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Sakit Bahteramas peristirahatan, menyiapkan kamar mandi kepada jama'ah 

kemudian digunakan juga untuk mencuci menjaga keamanan masjid, 

menjaga kebersihan masjid, dan bertanggung jawab dalam setiap aktifitas 

masjid Bahteramas.Selain itu kerja pengurus dalam menjalankan fungsi 

sosial adalah dengan melakukan yang berkaitan dengan kepentingan ummat 

yaitu dengan menyelenggarakan kegitan-kegiatan berupa kajian rutin, 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyediakan fasilitas-fasililitas 

kepada jama’ah seperti ruang serba guna, kamar musafir dan masi banyak 

lagi kerja sosial pengurus masjid Bahteramas. 

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam upaya mensyiarkan agama Islam 

yaitu: 

a. Faktor Pendukung, salah satu yang menjadikan masjid rumah sakit 

Bahteramas bisa optimal dalam mensyiarkan Islam yaitu adanya 

kerja sama dari lembaga-lembaga tertentu seperti dari Islamic 

Center Muaz bin Jabbal, dari lembaga Ibnu Abbas, kemudian dari 

pesantren Salafi. Selain itu beberapa dukungan dari pihak Rumah 

Sakit Bahteramas. 

b. Faktor Penghambat, salah satu yang menjadi faktor penghambat 

pada masjid rumah sakit Bahteramas yaitu jama'ah di masjid 

tersebut belum sepenuhnya menerapkan hal-hal yang berkaitan 

dengan fiqih dan sunnah. Oleh karena itu tugas pengurus masjid 

dalam menyampaikan dakwah kepada jama'ah. 
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Fungsi sosial masjid dalam penyiaran Islam masjid Rumah Sakit Bahteramas 

yang telah penulis paparkan diatas merupakan kegiatan-kegiatan yang rutin 

dilaksanakan. Namun semua itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya 

dukungan kerja sama baik dari pihak pengelolah masjid, jama’ah dan dari pihak 

Rumah Sakit Bahteramas. 

B. SARAN  

Sehubungan dengan kesimpulan penelitian tentang fungsi sosial sosial masjid 

dalam penyiaran Islam di kecamatan Baruga kota Kendari dalam memfungsikan 

(memakmurkan) masjidRumah Sakit Bahteramas maka dapat kiranya penulis dapat 

memberikan masukan, saran sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi 

perkembangan dan kemajuan dalam mensyiarkan agama Islam. 

1. Kepada Ta’mir Masjid kiranya dapat memenuhi fasilitas yang mendukung 

 dalam upaya mensyiarkan Islam untuk memakmurkan masjid seperti sarana 

 dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat 

 mengoptimalkan masjid. 

2. Hendaknya para pengurus menyadari bahwa upaya mensyiarkan Islam untuk 

 memakmurkan masjid yang sudah dijelaskan. 

3.  Para pengurus atau takmir masjid adalah orang yang diberikan kepercayaan 

 oleh pihak rumah sakit Bahteramas untuk memakmurkan masjid, oleh karena 

 itu, para pengurus dituntut untuk benar-benar bertanggung jawab atas 

 kegiatan pemakmuran masjid. 

 


