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BAB VI 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

  Berdasarkan pembahasan tentang Evaluasi Materi Dakwah MDI Kota 

Pekanbaru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, dapat disimpulkan 

bahwa proses evaluasi yang dilakukan MDI Kota Pekanbaru terhadap materi 

dakwah yang ada  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru melalui 

metode dakwah, pegumpulan data dan analisis materi dakwah. Hasil dari evaluasi 

MDI Kota Pekanbaru berdampak  Positive. 

  Adapun evaluasi materi dakwah MDI Kota Pekanbaru di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang dilakukanya, yaitu: Pertama, 

menentukan kebutuhan materi dakwah yaitu dengan mengadakan muzakarah para 

mubaligh/da’i, menentukan materi dakwah tidak keluar dari ajaran Al-qur’an dan 

Sunnah Rasul adapun materi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Pekanbaru yaitu tentang Ilmu Fiqih, Akhlak dan Ilmu Hadits, serta memberikan 

materi sesuai dengan kebutuhan dan tidak terlalu monoton untuk diberikan kepada 

mereka adapun materi dakwah nya. Kedua, Proses Evaluasi dengan melakukan 

ujian secara praktek dan meninjau perkembangan dari mad’u mulai dari awal 

mengikuti pengajian hingga sampai selesai masa tahanan serta melakukan proses 

evaluasi terhadap mad’u dengan metode dakwah yang dilakukan, dan juga melihat 

dari tolok ukur yang telah ditetapkan yaitu perhatian mad’u, pemahaman mad’u, 

tunduk pada pesan pembicara, pemahaman dalam ingatan, dan tingkah laku. 

Ketiga,  Pengumpulan dan analisis materi dakwah melalui pendaftraran dari 
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santri/mad’u yang mengisi  biodata serta kepribadian dan standar da’i yang sesuai 

sehingga pelaksanaan dalam menganalisis materi dakwah tepat sesuai dengan  

kebutuhan mad’u. Keempat, Pelaporan hasil evaluasi berdampak positive akan 

tetapi materi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru masih 

kurang. Adapun laporan bersifat tertulis yang dilengkapi dengan dokumen-

dokumen mad’u dan  juga melalui via email. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada MDI Kota Pekanbaru 

dan Lembaga Pemasayarakatan Kelas II A Pekanbaru terkait evaluasi materi 

dakwah MDI Kota Pekanbaru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru 

adalah: 

1. MDI Kota Pekanbaru melalui Wakil Sekretaris MDI Kota Pekanbaru 

hendaknya lebih profesional lagi dalam menentukan materi dakwah 

yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan zaman. 

2. Perlu adanya pelatihan khusus untuk para da’i yang mengisi materi 

dakwah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru agar materi 

yang disampaikan lebih profesional lagi. 

3. Perlu adanya pengembangan materi dakwah yang disampaikan dengan 

media visual sehingga mempunya daya tarik agar lebih memudahkan 

mereka dalam melaksanakanya 

4. Dukungan dan sarana dalam pembelajaran materi lebih ditingkat. 

Karena dukungan dan sarana salah satu faktor penunjang keberhasilan 
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untuk memperlancar pembelajaran seperti fasilitas ruang belajar, 

perpustakaan, dan alat-alat pendukung 

5. Lebih teliti dalam peng umpulan data dan menganalisis materi dakwah 

sehingga pelaporan hasil evaluasi lebih baik dan tidak ada kesalahan 

dalam laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


