BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai
berikut:
1.

Komunikasi persuasif yang dilakukan ustadzah ialah mengajak dalam bentuk
kata-kata ajakan untuk bergabung ke dalam diskusi. Selain mengajak
anggota untuk bergabung ke dalam diskusi, ustadzah juga mengajak anggota
untuk mengajukan pertanyaan mengenai tema yang sedang dibahas.

2.

Dalam menyampaikan materi dakwah, ustadzah menggunakan Rasional
Strategi, dimana ustadzah selalu menawarkan kepada anggota untuk
mengajukan pertanyaan atau bertanya. Hasil penelitian ini menunjukan
ustadzah memiliki ilmu agama yang memadai serta pemahaman yang
bersumber pada Al-Quran dan Hadits, hal tersebut ditandai dengan hasil
wawancara kepada anggota bahwa materi yang diberikan oleh ustadzah
dapat dimengerti oleh anggota dan juga ustadzah aktif serta menawarkan
anggota untuk bertanya dalam diskusi.

3.

Strategi dalam penyampaian materi dakwah, ustadzah selalu menuliskan
pesan dengan terstruktur, dimana terdapat faktor struktur juga didalam teori
SMCR yaitu selalu diawali dengan pembukaan lalu doa, selanjutnya
penyampaian materi yang akan dibahas, serta diakhiri dengan penutup dan
salam diakhir diskusi.

4.

Dalam pemilihan channel WhatsApp dibandingkan dengan media sosial lain
karena media WhatsApp yang sudah sangat popular dibandingkan dengan
sosial media lain. Tetapi untuk keefektifan media dakwah dengan dakwah
secara langsung, lebih efektif secara langsung.
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5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis

jalankan dengan

komunitas Belajar Islam Seru, penulis dapat memberikan saran sebagai
berikut:
-

Membuat recording dakwah melalui audio visual, agar tidak jenuh
membaca materi hanya melalui tulisan.

-

Membuat company profile sebagai identitas komunitas dan strategi
pengenalan kepada masyarakat lebih luas.

-

Lebih dikembangkan lagi dengan sering mengadakan pertemuan untuk
mengaji dan berdiskusi tentang keagamaan bersama, dimana agar
anggota satu sama lain dapat saling mengenal dan agar anggota juga
dapat berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kuliah WhatsApp dalam
grup Belajar Islam Seru.
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