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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwah materi dakwah 

dan latar belakang pemilihan materi yang disampaikan pada pekerja seks 

komersial di lokalosasi Bangunsari Surabaya sebagai berikut: 

1. Materi dakwah yang disampaikan oleh para Da'i pada pekerja seks 

komersial di lokalisasi Bangunsari Surabaya adalah tentang akidah, 

akhlak, dan ibadah yang mendasar. 

2. Adapun yang melatar belakangi pemilihan materi antara lain: 

a. Akidah 

Pertama, akidah adalah keyakinan atau kepercayaan, 95% 

pekerja seks komersial di Bangunsari beragama Islam, dan  ketika di 

Tanya tentang agama mereka, maka mereka akan menjawab bahwa 

agama mereka adalah Islam, mereka juga mempercayai adanya Allah 

SWT dan rasulnya. 

b. Akhlak 

Kedua, menjelaskan tentang akhlak, akhlak adalah sifat yang 

tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan.akhlak juga memiliki 2 dimensi yaitu 

akhlak secara vertikal dan akhlak secara horizontal, akhlak vertikal 

adalah bagaimana kita sebagai hamba Allah senantiasa bertaqwa 
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kepada-Nya, akhlak horizontal adalah bagaimana kita dapat berbuat 

baik dengan sesama umat manusia". 

c. Ibadah 

Ibadah merupakn kunci kehidupan, jika ibadah seseorang baik 

maka akan baik pula pribadinya, ibadah juga materi dakwah yang 

paling penting karena mengetahui rukun dan kewajiban seorang 

muslim. 

B. Rekomendasi 

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran 

kepada pembaca sebagai berikut: 

1. Secara sepintas, proses dakwah dirasa sangat mudah, akan tetapi 

aplikasinya merupakan suatu beban untuk para Da'i sendiri, sebab apa 

yang telah dan akan disampaikan merupakan satu bentuk tanggung jawab 

moral yang harus dipertanggung jawabkan, agar dapat menyampaikan 

materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Diharapkan kepada peneliti yang akan dating, dapat membaca dan 

mengamati fnomena social dan fenomena dakwah yang sedang 

berkembang karena dengan kita peka terhadap problematika yang ada, 

maka akan memudahkan dalam penulisan skripsi. 

3. Untuk akademik, kiranya dapat memberikan peluang kepada mahasiswa 

yang memiliki daya saing agar lebih memotivator dalam menciptakan hasil 

karya yang lebih baik. 



 

65 

65

4. skripsi ini hanya menguak tentang sekelumit tentang materi dakwah dan 

latar belakang pemilihan materi ynag disampaikan pada pekerja seks 

komersial, oleh sebab itu diharapkan kepada pembaca karya ilmiah ini 

untuk mengupas sedalam-dalamya bagaimana menyajikan sebuah hasil 

karya yang patut untuk diperhitungkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


