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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis penelitian yang 

berjudul ―Bimbingan Kegamanaan Ustaz Syamsuddin Nur Makka (Ustaz 

Syam) Pada Aplikasi  Tiktok‖ maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk bimbingan keagamaan yang beliau gunakan dalam memberikan 

bimbingan keagamaan pada akun Tiktok beliau menggunakan 

bimbingan kelompok yang mana beliau sebagai seroang yang memberi 

informasi dan ada audiens yang mendengarkan melalui sebuah video. 

2. Penelitian ini dimualai bulan Maret 2022 sampai Desember 2022 dari 

614 video (data terakhir diambil pada 2 desember 2022) terdapat 33 

video bimbingan keagamaan, 6 video tentang akidah yang mencangkup 

Ilahiah, nubuwah, dan ruhaniah. 18 video tentang syariat yang 

mencangkup ibadah, muamalah, munakahad, dan siyasah. dan 9 video 

tentang akhlak yang mencangkup hubungan manusia kepada allah, 

hubungan  manusia kpada manusia, dan hubungan manusia kepada 

keluarga . Dan 581 video lainya berisikan tentang hiburan seperti Ustaz 

Syam bernyanyi, jalan-jalan, dan lain sebagainya. 

3. Metode bimbingan keagamaan yang digunakan ustaz Syam pada akun 

Tiktok tersebut ialah metode Al Mauizatul Hasanah penyampaian 
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nasehat, Tabsyir wa Tandzir, dan kisah serta metode tanya jawab 

dengan ustaz Syam meberikan materi kemudian audiens semua 

kalangan bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar. dengan 

menggunakan metode tersebut dari apa yang disampaikan beliau sangat 

mudah dimengerti dan dan di fahami.  
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B. Saran 

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, saran yang dapat 

peneliti sampaikan adalah: 

1. Bagi para pengikut akun Tiktok Ustaz Syam, tetaplah semangat dalam 

mengkaji ilmu agama dari beliau dan jangan lupa untuk membagikan 

kekerabat dan teman kalian agar ilmu yang kita dapatkan  bermanfaat 

serta dapat diamalkan dalam kehidupan untuk memperkuat iman.   

2. Bagi para muslim khususnya hal ini dapat dijadikan sebagai gambaran 

bahwa memberikan bimbingan keagaman tidak harus face to face 

melainkan bisa juga menggunakan media online seperti media sosial 

Tiktok khususnya. 

3. Bagi ustaz Syam agar bisa memaksimalkan untuk memberikan conten 

video Bimbingan Keagamaan lebih banyak lagi, dan membuat jadwal 

rutinan untuk penayangan video agar para audiens dapat mengingat 

kapan video terbaru tayang.  

4. Sebaiknya konten video bisa diisi dengan memberikan penjelasan 

video materi bimbingan keagamaan tentang aqidah sam‘iyah, syariat 

jinayat, dan akhlah hubungan manusia kepada Rasulullah. yang belum 

terdapat pada video meskipun tidak ada pertanyaan tersebut. 

5. Khususnya pada video valentine‘day agar bisa memberi ketegasan 

terhadap ketegasan terkait mengikuti perayaan tersebut apakah boleh 

atau tidak. 

 


