
87 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai pemaparan dan penjelasan yang peneliti kemukakan 

secara panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa, Dakwah lailatul ijtima’ Prespektif Fungsi Komunikasi Organisasi yang 

dilakukan Jam’iyyah NU Ranting Godekan Desa Kajeksan Kec. Tulangan 

Sidoarjo adalah :  

1. Dakwah Lailatul Ijtima’ adalah serangkaian aktivitas dakwah yang termuat 

dalam bentuk khotmil qur’an yang dilaksanakan di pagi ba’da subuh 

sampai menjelang sholat jum’at. Ba’da sholat jum’at dilanjutkan membaca 

manaqib sampai menjelang sholat ashar. Dan pada malam harinya, ba’da 

sholat isya’. Yang berisi melakukan sholat ghoib, sholat hajad, sholat 

tasbih, istighostah, tahlil, dzikir bersama.  

2. Sebagai wadah informasi keorganisasian NU dan diakhiri dialog agama, 

dengan tujuan merubah cara pandang mengenai tradisi-tradisi NU melalui 

paham Ahlussunnah Wal Jama’ah prespektif fungsi komunikasi 

organisasi, yang berupa : 

a. Fungsi Informatif : Diadakannya rapat secara intern, menyebarkan 

undangan di setiap masjid maupun mushollah, melalui woro-woro di 

setiap selesainya kegiatan yasinan, jam’iyyah diba’, arisan dan ba’da 

sholat jum’at agar semua masyarakat mengetahui jadwal tersebut. 
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Selain itu juga ada acara Turba atau disebut dengan turun bawah. 

Program tersebut, memberikan banyak informasi dalam bidang dakwah 

dan keagamaan, dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui syar’i 

Islam yang hakiki berhaluan Nahdliyin. 

b. Fungsi Persuasif : Lailatul Ijtima’ agar tetap  bergerak dan berjalan 

dengan lancar. Di dalam proses Lailatul Ijtima harus menarik perhatian 

yang positif bagi setiap jam’iyyah NU, khususnya di Ranting Godekan. 

c. Fungsi Regulatif : Temuat  dalam buku AD/ART. Buku tersebut, 

termuat berbagai aturan. 

d. Fungsi Integratif : Serangkaian aktivitas Dakwah Lailatul Ijtima’. 

Semua yang dipaparkan diatas, dilakukan setiap bulan sekali 

yang berketepatan pada hari jum’at kliwon. Kegiatan tersebut, dilakukan 

di masjid atau mushollah sekitar wilayah Ranting Godekan Desa Kajeksan 

Kec. Tulangan Sidoarjo dan dilakukan secara anjang sana.  

 

B. Saran  

Demi kemajuan dan perbaikan syiar Islam dimasa depan terutama 

dalam dakwah lailatul ijtima’, dalam hal ini adalah media dakwah yang 

dilakukan oleh jam’iyyah NU. Penulis menyarankan penelitian ini dapat 

menambah dan memberi masukan dalam rangka pelaksanaan akademik 

khususnya bidang pengembangan ilmu komunikasi penyiaran Islam, serta 

dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 


