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BAB VI 

         PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data penulis yang dianalisis terhadap Upaya Pengurus 

dalam Mengevaluasi Kinerja Da’i Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia 

(IKMI)  Kota Pekanbaru maka  hasil penelitian ini penulis simpulkan yakni, 

upaya pengurus dalam mengevaluasi kinerja Da’i Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota pekanbaru sudah terlaksana dengan baik , Meskipun 

belum sepenuhnya terlaksanakan dengan maksimal. Akan tetapi dengan 

adanya upaya pengurus dalam mengevaluasi kinerja Da’i ini para pengurus 

(IKMI) memiliki prinsip yakin akan berhasil, optimis dan sabar yang sangat 

besar pengaruhnya bagi kesuksesan kegiatan dakwahnya, sehingga yang  

diharapkan telah mempengaruhinya. Dan juga di dorong dengan  adanya data-

data di lapangan berupa dokumentasi yang penulis dapatkan di lapangan 

seperti foto-foto berupa antusias  Da’i dalam mengikuti dan mendengarkan 

bimbingan,pengawasan dan arahan,yang diberikan oleng para pengurus untuk 

menjadi Da’i yang profesional.  

Upaya pengurus dalam mengevaluasi kinerja Da’i Idarah Kemakmuran 

Masjid Indonesia (IKMI)  Kota Pekanbaru dilakukan dengan beberapa cara 

yakni dengan Evaluasi Internal dan Evaluasi Ekternal. 

1. Evaluasi Internal 

Yaitu evaluasi terhadap segala sesuatu yang menyangkut pada 

aspek diri sendiri mengenai Metode Dakwah, Teknik penyampaian, Materi 

Dakwah, Tindakan dan langkah-langkah Dakwah yang ditempuh. 

2. Evaluasi Eksternal 

Yaitu evaluasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan 

objek dakwah seperti evaluasi tentang, Kesan Objek Dakwah, Pengaruh 

Dakwah Seperti (Sikap Mental dan Sebagainya) 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, penulis berupaya 

memberikan saran kepada lembaga dakwah Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru yakni sebaiknya pengurus dapat 

mempertahankan dan menjaga program evaluasi kinerja Da’i yang sudah ada, 

akan tetapi pengurus IKMI harus meningkatkan kembali program evaluasi 

kinerja Da’i IKMI Kota Pekanbaru agar para pendakwah selalu dapat 

menyampaikan materi-materi dakwah yang sesuai dengan telah ditentukan 

oleh para pakar-pakar dakwah IKMI Kota Pekanbaru. karna mengingat masih 

adanyanya Da’i yang menyampaikan materi yang membahas tentang masalah 

khilafiyah. Pada akhirnya membawa resah di masyarakat. Sehingga pada 

dasarnya sangat diperlukan adanya evaluasi kinerja Da’i agar perkembangan 

dakwah semakin baik dan semakin berkesan sehingga dapat memotivasi para 

Da’i untuk lebih meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan dakwah 

yang professional. 


