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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah dipaparkan pada 

pembahasan terdahulu, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai jawaban 

atas rumusan masalah sebagai berikut:  

Komunikasi yang dilakukan Ustadzah Nor Laili Safitri dalam berdakwah 

dapat mengajak orang-orang dan khususnya perempuan-perempuan muslimah   

untuk mendapatkan jalan yang lebih terarah terutama di dalam kehidupan 

sehari-hari. Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Ustadzah Nor Laili 

Safitri ini tidak hanya sekadar dalam ceramah saja, akan tetapi juga melalui 

beragam cara dan sebab yaitu penggunaan komunikasi baik itu komunikasi 

verbal dan nonverbal juga dengan dakwah menggunakan pakaian yang menutup 

aurat. Kegiatan lain, khususnya di kalangan anak muda yang belajar di 

Banatusshofa juga kepada ibu-ibu yang belajar dalam pengajian setiap hari 

Selasa. Dalam kegiatan pembelajaran ini, Ustadzah mengemas dakwah menjadi 

lebih berwarna dengan adanya ziarah, rihlah dan juga taddabur alam.  

Adapun teknik komunikasi persuasif yang digunakan oleh Ustadzah Nor 

Laili Safitri dalam berdakwah juga turut menjadi kunci dalam keberhasilan dalam 

pengembangan dakwah yang beliau jalankan ini, yaitu pemilihan Bahasa, 
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pengilustrasian atau penggambaran, dan penempatan sikap. Selain itu, juga sesuai 

dengan teori komunikasi persuasif, yaitu teknik asosiasi, teknik integrasi, teknik 

ganjaran (pay-off technique and fear arousing), teknik tataan (icing), teknik red-

herring.  

B. Rekomendasi 

Setelah melakukan penelitian maka dalam hal ini penulis berusaha untuk 

memberikan saran kepada beberapa pihak. Saran yang dapat diberikan penulis 

adalah sebagai berikut:  

1. Kepada Ustadzah Nor Laili Safitri untuk menyajikan materi-materi dakwah 

yang dapat menarik perhatian dari mad’u. Sehingga jamaah tidak hanya 

tertarik dalam mendengarkan akan tetapi juga melaksanakan apa yang 

diserukan dalam nasihat-nasihat persuasif yang disampaikan. Selain itu, 

penyebarluasan dakwah juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan akun 

Instagram yang digunakan oleh Banatusshofa, seperti dalam pembuatan video 

visual dari materi yang disampaikan oleh Ustadzah Nor Laili Safitri.  

2. Kepada Banatusshofa untuk lebih meningkatkan dakwahnya dalam 

membantu Ustadzah Nor Laili Safitri dalam berdakwah di dalam dan di luar 

Banjarmasin.  

3. Kepada jamaah muslimah khususnya agar dapat mensyiarkan kembali 

dakwah yang diajarkan Ustadzah Nor Laili Safitri baik di dalam lingkungan 

keluarga, masyarakat dan ruang lingkup yang lebih besar lagi. 




