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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai 

majelis taklim yang ada di Mesjid Raya Sabilal Muhtadin sebagai berikut: 

1. Sistem komunikasi yang digunakan pada majelis taklim yang ada di 

Mesjid Raya Sabilal Muhtadin kota Banjarmasin  

yaitu menggunakan komunikasi satu arah (linier), dimana para da’i 

menyampaikan isi pesan dakwahnya menggunakan komunikasi verbal dan 

non verbal tanpa ada sesi tannya jawab. 

2. Peranan majelis taklim yang ada di Mesjid Raya Sabilial Muhtadin 

yaitu sebagai berikut 

a. Mendorong jamaah untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ibadah 

b. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan yang erat 

dikalangan umat Islam 

c. Peningkatan pemahaman ajaran agama kepada masyarakat 

d. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan (ilmu agama) 

3. Faktor penunjang dan penghambat dalam aktivitas dakwah pada 

Mesjdi Raya Sabilal Muhtadin 

a. Faktor penunjang: 

1. Adanya dukungan dari masyarakat (jamaah) 

2. Adanya dukungan dari pemerintah setempat 
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3. Adanya sumbangan (dana) sukarela dari para jamaah yang dananya 

digunakan untuk keperluan mesjid termasuk di dalamnya majelis 

taklim. 

4. Tersedianya tempat yang tetap. 

5. Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai.. 

b. Faktor Penghambat 

1. Kurangnya informasi yang diberikan pengurus mesjid terhadap 

masyarakat menjadi salah satu penghambat sistem komunikasi, 

walaupun pengurus sudah melakukan penyebaran informasi melalui 

media radio dan web (syima) dan televisi yang ada di mesjid akan 

tetapi hal itu masih belum terlalu efektif. 

2. Karena komunikasi yang di gunakan da’i di majelis taklim hanya 

menggunakan komunikasi 1 arah (liniear) sehingga komunkasi tidak 

berjalan dengan efektif.  

3. Beragamnya latar belakang pendidikan para jamaah. 

Beragamnya pendidikan jamaah sedikit banyak mempengaruhi hasil 

dakwah dan tingkat pemahaman yang mad’u terima. 

 

B. Saran-saran 

Untuk lebih meningkatkan akitivitas dakwah yang ada di Mesjid Raya sabilal 

Muhtadin kota Banjarmasin disarankan hal-hal berikut: 

1. Hendaknya pengurus ataupun da’i menyediakan waktu untuk sesi tanya 

jawab kepada para jamaah agar sesuatu yang belum terlalu paham bagi 
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mereka dapat diperjelas kembali oleh para da’i. Tidak perlu terlalu banyak 

menampung pertanyaan cukup satu ada dua pertanyaan saja. 

2. Masyarakat hendaknya lebih menanamkan kesadaran, kemauan dan 

perhatiannya terhadap dakwah, guna perbaikan kualitas kehidupan 

beragama mereka sendiri dengan meluangkan waktu dan berpartisipasi 

dengan kehadirannya agar kegiatan dakwah dapat berjalan dengan lancar. 

3. Hendaknya pengurus mesjid lebih memperbanyak melakukan 

pemberitahuan mengenai kegiatan majelis taklim, tidak hanya 

menggunakan media radio, web dan televisi tetapi juga bisa menggunakan  

media sosial seperti facebook dan instagram, sehingga dapat menarik 

masyarakat diluar sana. 

 

C. Kata Penutup 

Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, karena atas ijin-Nyalah 

penyusun diberi kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

terlaksananya skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna 

bagi penulis, pembaca dan bagi seluruh masyarakat umum. 

Semoga Allah Yang Maha Pengasih memberikan keberkahan dan ilmu 

yang bermanfaat bagi kita semua. Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu 

yang sempurna di dunia ini, sehingga dengan tangan terbuka dan lapang dada 

penyusun mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan 

skripsi ini. 
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