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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan 

maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :  

      Model komunikasi dakwah yang digunakan oleh para da’i dalam 

menyampaikan pesan dakwahnya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah 

adalah  model komunikasi yang dikemukakan Lasswell. Yaitu da’i 

menyampaikan pesan dakwahnya kepada mad’u dengan cara menyejukan hati, 

menggembirakan bukan menakut-nakuti, mencari titik persamaan bukan 

perbedaan, meringankan bukan memberatkan, bertahap dan berangsur-angsur 

secara frontal, sebagaimana pola dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika 

merubah kehidupan jahiliyah menjadi kehidupan Islamiyah. Dengan tujuan agar 

masyarakat (mad’u) dapat menerima dan mengikuti serta menerapkan pesan 

dakwah yang telah disampaikan oleh da’i  atas kemauan sendiri bukan karena 

konflik/paksaan, sehingga dapat merubah tingkah laku orang yang di dakwahi 

(mad’u) menjadi lebih baik. 

      Dengan model komunikasi Lasswell, da’i dapat melihat reaksi atau respon 

dari masyarakat (mad’u) yang telah di dakwahi, apakah menerima atau justru 

mengabaikan pesan dakwah yang telah disampaikan oleh da’i tersebut. 
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      Da’i dalam menyampaikan pesan dakwahnya untuk meningkatkan ukhuwah 

Islamiyah pada masyarakat yakni terbentuk dalam pengajian ibu-ibu yang 

dilakukan dalam satu bulan sekali, satu minggu  sekali dan pada hari-hari tertentu.  

      Efektifitas model komunikasi dakwah yang dilaksanakan oleh da’i cukup 

efektif, karena para da’i berdakwah tidak hanya melalui ceramah-ceramah umum, 

namun lebih dari itu para da’i di Majelis Ta’lim Jami’iyah Istighosah Al-

Mu’awwanah juga berdakwah melalui kegiatan sosial, seperti santunan anak-anak 

yatim yang dilakukan setiap satu tahun sekali,  da’i juga mempersilahkan jamaah 

atau masyarakat yang ingin datang kerumahnya untuk  belajar ilmu agama dan 

ngaji. 

B. SARAN 

      Setelah penulis mengetahui bahwa upaya model komunikasi dakwah yang 

digunakan oleh da’i dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah pada Majelis 

Ta’lim Jami’iyah Istighosah Al-Mu’awwanah Desa Cintamulya, akhirnya penulis 

menganggap penting kiranya diizinkan, penulis memberikan saran. Diantaranya 

sebagai berikut : 

      Kepada da’i agar senantiasa dapat meningkatkan model komunikasi yang 

telah dilakukan terutama memperhatikan tujuan dalam penyampaian pesan 

dakwah tersebut agar seluruh masyarakat atau jamaah Majelis Ta’lim Jami’iyah 

Istighosah Al-Mu’awwanah dapat menerima pesan dakwah yang disampaikan dan 
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dapat mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya tujuan 

yang diinginkan dan menjadi contoh teladan bagi masyarakat. 

      Kepada masyarakat atau jamaah diharapkan dapat menerima pesan dakwah 

yang telah disampaikan oleh da’i dan mengaplikasikanya dalam kehidupan sehari-

hari sesuai dengan ajaran Islam agar terciptanya ketentraman dan kerukunan 

dalam masyarakat. 

      Kepada pemerintah setempat diharapkan dapat membantu para da’i dan 

masyarakat Desa Cintamulya agar tercipta masyarakat yang madani.  

 

C. PENUTUP  

      Penulis mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

mencurahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

ini masih begitu banyak kekurangan dan kelemahan, semua ini dikarenakan 

keterbatasan dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki untuk itu kritik dan 

saran penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. 

      Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang banyak 

membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca.  


