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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Suatu kegiatan dakwah bisa dikatakan berhasil jika pesan-pesan nya 

tersampaikan dengan baik sehingga dapat mengubah pola pikir dan kehidupan jamaah. 

Teras Dakwah menggunakan dua cara menyampaikan pesan-pesan dakwah yaitu 

dengan konvensional atau tatap muka dan online agar pesan dakwah tersampaikan 

dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan, maka peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Hasil dari rata-rata nilai pre-post test jamaah dakwah konvensional dan 

jamaah dakwah online mengalami peningkatan. Untuk nilai rata-rata pre test 

dan post test jamaah dakwah konvensional sebesar 8,00 menjadi 8,96. 

Sedangkan untuk nilai rata-rata jamaah dakwah online yaitu 7,60 menjadi 

9,88. Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pesan dakwah di Teras Dakwah 

diterima dengan baik oleh jamaah konvensional dan online. Namun 

berdasarkan hasil nilai rata-rata jamaah online lebih tinggi daripada nilai 

rata-rata jamaah konvensional. 

2. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan 25 sampel 

jamaah konvensional dan 25 sampel jamaah online, diketahui bahwa 

terdapat pengaruh yang tidak signifikan pada jamaah konvensional yaitu 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,013 > 0,05 dan terdapat pengaruh yang signifikan 

pada jamaah online dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 <  0,05. 

3. Berdasarkan hasil perbandingan efektivitas pesan dakwah pada nilai rata-

rata jamaah konvensional dan jamaah online, diketahui bahwa nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0,000 < 0,05 sehingga Ha diterima, artinya terdapat 
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perbandingan yang signifikan antara nilai rata-rata jamaah dakwah 

konvensional dan jamaah dakwah online. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka peneliti dapat 

menmberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Teras Dakwah 

1. Hendaknya pihak Teras Dakwah mengunggah kajian-kajian ke kanal 

Youtube tidak terhitung sepekan setelah kajian konvensional atau tatap 

muka berlangsung. Agar jamaah online bisa secepatnya menyimak kajian 

yang di adakan di Teras Dakwah. 

2. Hendaknya pihak Teras Dakwah memperhatikan sarana dan prasarana 

untuk kajian konvensional agar penyerapan pesan jamaah dakwah 

konvensional dapat lebih efektif lagi. 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya dan lebih 

dikembangkan 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan efektivitas pesan dakwah 

dalam hal ini dakwah konvensional dan dakwah online, peneliti selanjutnya 

dapat mengembangkan dan menambah data terkait motivasi serta alasan 

jamaah dalam pemilihan media yang efektif. 

 

  


