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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian terkait dengan strategi komunikasi takmir Masjid 

Jogokariyan dalam meningkatkan kesadaran sholat berjamaah, sehingga peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Takmir Masjid Jogokariyan telah mencapai 4 aspek dari tujuan strategi 

komunikasi. Diantara tujuannya yaitu, memotivasi, mendidik, menyebar 

informasi, dan mendukung pembuatan keputusan. Diantara tujuan yang paling 

berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran sholat berjamaah adalah strategi 

memotivasi dan mendidik, yaitu dengan program kerja pelayanan sosial, 

pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan majelis taklim. Kontribusi dari 

jamaah pun sudah begitu besar dan upaya takmir dalam melaksanakan program 

kegiatan untuk mencapai tujuan strategi ini juga cukup luar biasa. Sehingga hasil 

yang mereka dapat bisa mencapai peningkatan jamaah yang begitu signifikan. 

2. Dalam penerapan tahapan strategi komunikasi, para takmir lebih memperhatikan 

kembali sistematis tahapan yang digunakan, demi terciptanya strategi komunikasi 

yang baik. Terdapat beberapa hal yang masih membutuhkan penyesuaian dengan 

tahapan strategi komunikasi itu sendiri, yaitu dalam tahapan melaksanakan 

strategi dan keberlanjutan dan komitmen. Karena semuanya menyesuaikan dengan 

jamaah, agar tidak ada kesan pemaksaan dalam ajakan tersebut. 

3. Untuk pelaksanaan program kegiatan ini sebenarnya para takmir sudah 

menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi yang menjadi hambatan adalah 

kembali lagi kepada kesadaran dari masing-masing para jamaah. Dukungan 
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terbesar selama ini adalah bahwa masyarakat telah merasakan dari manfaat masjid 

itu sendiri sehingga mereka menjadikan masjid itu bukan hanya sekedar tempat 

beribadah saja, melainkan juga institusi bagi mereka. 

5.2 Saran 

Dalam pelaksanaan dari strategi komunikasi itu sendiri, secara garis besar takmir 

Masjid Jogokariyan dapat menjadi acuan bagi takmir masjid yang lain. Akan tetapi, 

disini peneliti ingin memberikan saran. 

1. Takmir Masjid Jogokariyan 

Strategi komunikasi yang digunakan oleh takmir Masjid Jogokariyan sudah 

berjalan dengan baik. Hampir semua program kegiatan mempunyai pengaruh 

besar dalam peningkatan sholat berjamaah di masjid. Dikarenakan semakin 

banyaknya jamaah yang selalu berdatangan dari kalangan masyarakat Jogokariyan 

itu sendiri mau pun dari luar Jogokariyan, alangkah baiknya jika lahan parkir bisa 

di perluas. Agar tidak menjadi sesak di dalam kawasan sholat. Selain itu, bisa 

sering mengundang da’i atau penceramah yang sedang populer di kalangan 

masyarakat sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menghadiri program 

kegiatan yang juga berpengaruh dalam meningkatkan sholat berjamaah. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, agar bisa menentukan bagian penting mana saja yang 

perlu dibahas kembali. Sehingga dapat mengeluarkan ide dan inovasi baru untuk 

para takmir dalam meningkatkan sholat berjamaah. 


