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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan didalam rumusan masalah dan hasil 

analisis data yang dilakukan peneliti tentang Pengajian “Maiyah Macopat 

Syafaat” Yogyakarta: Kajian Persepsi Dan Motivasi Jamaah, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan hasil penelitian persepi jamaah terhadap pengajian MMS 

Yogyakarta meliputi materi yang disampaikan, pemateri atau da’i, 

metode dan durasi waktu adalah positif. Pesan atau materi yang 

disampaikan di MMS Yogyakarta memiliki berapa kelebihan yaitu: 1) 

Tema mengikuti persoalan atau isu yang terjadi di masyarakat, 2) 

Tema berbeda dengan forum pengajian lain, 3) Tema menyangkut 

kehidupan sehari-hari dan Tema Universal mudah dipahami dan 

menghibur. Aspek gaya penyampaian dan penguasaan materi di 

pengajian MMS Yogyakarta, jamaah mengatakan gaya penyampaian 

Cak Nun adalah ketika menyampaikan atau mengkaji suatu persoalan 

menggunakan gaya bahasa yang sederhana, ditata dengan kata-kata 

yang menarik dan dalam, gamblang, mengajak jamaah untuk berpikir 

rasional atau menggunakan akalnya untuk berpikir dan seperti seorang 

Bapak yang sedang menasehati anaknya. Mengenai penguasaan materi 
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semua informan mengatakan Cak Nun sangat menguasai apa yang 

disampaikan.  

Dari aspek metode di pengajian MMS Yogyakarta memiliki 

kelebihan jamaah yaitu: 1) Menggunakan metode komunikasi dua arah 

atau tanya jawab sehingga memberikan ruang kepada jamaah 

menyampaikan pendapatnya atau apa yang diketahui. 2) Menggunakan 

musik Kyai Kanjeng yang akan mengiringi disela-sela materi, dan 3) 

Tempat duduk tidak dibatasi antar jamaah perempuan dan jamaah laki-

laki sehingga jamaah dapat membaur. Terakhir dari aspek waktu, 

jamaah tidak keberatan dengan waktu di MMS Yogyakarta yang tidak 

seperti pengajian umumnya. MMS yang dilaksanakan pada malam hari 

dengan durasi waktu yang panjang terdapat nilai flesibilitas artinya 

jamaah dapat hadir kapan saja setelah menyelesaikan kepentingan 

pribadinya terlebih dahulu 

2. Motivasi erat kaitannya dengan kebutuhan dan tujuan yang 

mendorong atau mengerakkan seseorang untuk mencapai apa yang 

dituju dan yang menjadi kebutuhannya. Sehingga motivasi sangat 

bervariasi dan berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian Motivasi 

jamaah dalam menghadiri pengajian “Maiyah mocopat syafaat” 

Yogyakarta adalah 1) Mendengar kajian dari Cak Nun, 2) Sinau atau 

belajar, 3) Mengisi energi diri, 4) Berkumpul dengan teman, 4) 

Menghibur diri, dan 5) Rekomendasi dari orang lain. Namun kemudian 
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setiap jamaah yang tidak hanya karena satu motif atau disebut 

memiliki motif bergabung. 

3. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi dan 

motivasi jamaah terhadap pengajian MMS Yogyakarta bahwa persepsi 

dan motivasi seseorang akan cenderung dipengaruhi oleh latarbelakang 

dari individu tersebut. Berdasarkan hasil penelitian aspek-aspek 

perbedaan antara lain; berdasarkan faktor internal yaitu pendidikan 

jamaah, faktor pekerjaaan jamaah dan faktor eksternal yaitu organisasi 

islam yang diikuti dapat mempengaruhi jamaah dalam mempersepsi 

dan memotivasi jamaah dalam menghadiri pengajian MMS 

Yogyakarta. 

B. Saran 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kesalahan yang dilakukan 

oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini mulai dari kemungkinan adanya 

kekurangan maupun kesalahan dalam menyajikan fakta dan data. Oleh karena 

itu peneliti mengharapkan kritik, masukan maupun perbaikan-perbaikan lain 

di penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi. 

Adapun saran yang diharapkan peneliti adalah da’i, lembaga-

lembaga dakwah ataupun pengajian dapat menjadikan contoh dan 

pertimbangan pembelajaran dari Pengajian Maiyah Mocopat Syafaat yang 

memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat atau sasaran dakwah dalam 

melakukan proses dakwah.  


