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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan analisis dengan menggunakan metode observasi 

dan  wawancara tentang kegiatan keagamaan Majelis Taklim PAC Muslimat 

NU Kalinyamatan. Dapat peneliti simpulkan poin-poin terpenting dalam 

penelitian ini. Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti dapat 

menyimpulkan tentang pelaksanaan pola komunikasi yang diterapkan 

Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kalinyamatan dalam kegiatan 

keagamaan (pengajian Rabu Wage) diantaranya adalah sebagai berikut:  

Pelaksanaan kegiatan keagamaan pengajian selapanan Majelis Taklim 

PAC Muslimat NU Kalinyamatan periode 2016 s.d 2020 adalah setiap Rabu 

Wage pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB,  antusiasme 

jamaah sangat baik dengan terwujudnya jamaah yang hadir mencapai 

1000an jamaah setiap pertemuannya dari yang sebelumnya hanya 400an 

jamaah. Dalam pencapaian ini tidak terlepas dari penerapan pola 

komunikasi yang digunakan, sehingga mampu meningkatkan antusias 

jamaah dari periode sebelumnya dalam segi kuantitas jamaahnya. Penerapan 

pola komunikasi yang digunakan, antara lain pola komunikasi aksi, 

interaksi, serta pola komunikasi bintang. 
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B. Saran-saran  

Dari hasil penelitian pola komuniksi yang diterapkan sudah efektif dan 

baik namun disarankan kepada pengurus dan jamaah Majelis Taklim PAC 

Muslimat NU Kalinyamatan agar dapat lebih baik lagi.  

1. Kepada ustadz/kiai/da’i atau Ustazah yang ada di majelis taklim 

Muslimat NU komunikasi antarpribadi jamaah dengan da’i di 

Majelis taklim Muslimat NU sepertinya jamaah memerlukan waktu 

diskusi yang lebih, dengan adanya interaksi yang lebih dirasa akan 

mampu menambah rasa solidaritas jamaah sehingga antusiasme 

jamaah akan lebih meningkat.  

2. Kepada pengurus harian Majelis Taklim PAC Muslimat NU 

Kalinyamatan, selain pengembangan pola komunikasi yang efektif 

diharapakan selalu aktif pula dalam pelaksanaan komunikasi medio. 

Dengan sering melakukan chat pribadi antar pengurus dan jamaah, 

atau jamaah dengan jamaah lainnya dan juga  kordinasi di dalam 

grup whatsapp akan menambah keakraban jamaah. Sehingga 

antusias jamaah dalam mengikuti Pengajian Selapanan Rabu Wage 

lebih pesat. 

C. Penutup  

Pujisyukur kehadirat Allah  atas segala limpahan rahmat dan kasih 

sayang, serta nikmat yang tiada terhitung, sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan tugas ini dengan baik. Peneliti sadar bahwa skripsi yang 
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peneliti tulis masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti memohon saran 

dan kritik dari segala pihak, untuk perbaikan agar skripsi ini menjadi lebih 

baik dan bermanfaat. Harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat 

memberikan konstribusi bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan komunikasi UNISNU Jepara. 

Sebagai kata akhir dalam tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat 

dan peneliti mampu mengamalkan ilmu yang telah peneliti dapatkan 

selama di bangku perkuliahan. Karena sebaik-baiknya ilmu yang 

bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan.  


