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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait rumusan masalah yang ada 

dan fakta dilapangan, maka peneliti ini dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi komunikasi dakwah di TPQ Baitul Magfirah Desa Belayan 

mampu membentuk karakter murid yang disiplin, jujur, mandiri dan 

bertanggung jawab serta berakhlak mulia. sesuailah dengan data dan 

analisisnya yaitu: 

a. ceramah atau pidato, kilkum dan memiliki karakter yang dibentuk adalah 

berani, disiplin, jujur, kreatif, inovatif, dan komunikatif. 

b. pembelajaran keagamaan para santri memahami dengan baik dan mudah 

mencerna pembelajaran dikarenakan ustadzah menggunkan komunikasi 

dakwah dengan sederhana dan mudah difahami 

2. Metode Pembelajaran Keagamaan yang dibawakan oleh ustadzah TPQ 

Baitul Magfirah yakni: 

a. Bil-Lisan 

Metode ini sangat berefek sekali kepara santri-santri di TPQ Baitul 

Magfirah dimana para santri lebih mudah memahami pembelajaran 

keagamaan karena komunikasi pengurus ataupun ustadzah yang 

digunakan mudah dicerna para santri-santri dengan menggunakan bahasa 

yang santun dan ramah. 

b. Bil-Hal 

Metode yang dilakukan dengan cara praktek dimana para santri-santri 

melihat secara langsung dan mempraktekan didepan kedua ustadzah 

dengan metode ini para santri lebih mudah menerimah hasil dikarena 
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metode ini sangat ditekankan oleh ustadzah agar santri-santri TPQ Baitul 

Magfirah menerapkan dikehidupan sehari-hari mereka. 

 

B. Saran 

Dalam rangka meningkatakan sumber daya manusia yang berpotensi 

khususnya dibidang pembentukan karakter di TPQ Baitul Magfirah, maka 

penulis ingin menyampaikan beberapa saran: 

1. Agar terbentuknya murid yang berkarakter, berakhlak mulia dan mampu 

bersaing dalam masyarakat, maka sistem pendidikan dan kegiatan yang ada 

harus diperhatikan dan ditingkatkan. 

2. Senantiasa mengarahkan dan membimbing santri agar tidak mudah 

melanggar tata tertib, misalnya memberikan sanksi yang lebih tegas dan 

sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh santri. 

Alhamdulillah penulis skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari 

keterbatasan dan kekurangan yang ada didalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, 

saran dan keritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan 

untuk penulisan lebih lanjut. 

Akhirnya, tulisan yang sederhana dan terbatas ini dapat memberikan 

manfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pencinta dan 

pemerhati dunia TPQ. 

  


