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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pada fungsi media massa untuk memberi informasi pada 

khalayak, tentunya sesuai dengan tujuan dakwah itu sendiri, di mana dakwah adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman keislaman seseorang maka tindakan 

dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media sepanjang hal tersebut tidak 

bertentangan dengan kaidah Islam. Namun demikian, karena sifat khusus tindakan 

dakwah, maka tindakan yang hanya berisikan tentang ajakan, seruan panggilan dan 

penyampaian pesan seseorang atau sekelompok orang sehingga orang lain dan 

masyarakat menjadi muslim yang dapat disebut sebagai tindakan dakwah dalam 

pengertian yang luas.
1
 

 Dakwah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup 

umat manusia terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran 

yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya 

ajaran yang sesat dapat tersiar dan membudaya dalam masyarakat jika didakwahkan 

secara berkesinambungan. Dengan aktivitas dakwah yang berkesinambungan maka 

akan mendorong kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.  

 Agama tidak akan tersiar dan berlaku di dalam masyarakat jika tidak 

didakwahkan. Oleh karena itulah Islam mewajibkan dakwah kepada setiap umat 

Islam. Bahkan dakwah itu merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban besar yang 

                                                 
1
 Praktis, Dakwah sebagai Solusi Problematika Kekinian, Semarang:  Pranada Media Group, 2008. 

 



58 

 

harus dilaksanakan oleh umat Islam. Pelaksanaan dakwah melalaui Surat Kabar 

sesungguhnya selaras perintah Islam yang mewajibkan sebagian dari umat Islam yang 

memiliki ilmu untuk berdakwah, terutama ketika seorang muslim melihat 

kemunkaran yang dilakukan secara terang terangan. Dakwah bukan hanya sekadar 

kebaikan dan bukan pula untuk menambah jumlah kaum muslimin saja, akan tetapi 

hal itu dituntut justru untuk mewujudkan tanggung jawab misi umum diutusnya Nabi 

Muhammad saw di tangan umat Islam. Tanggung jawab ini merupakan tanggung 

jawab setiap individu umat Islam yang wajib ditunaikan, karena tanggung jawab 

risalah ini telah dibebankan Allah atas umat untuk disampaikan kepada umat manusia 

setelah Nabi Muhammad wafat. Jika umat Islam melalaikan kewajiban dakwah ini 

berarti telah melalaikan kewajiban risalah yang diwajibkan oleh Allah untuk 

dilaksanakan dan Allah mengharamkan kedudukan ”khaira ummatin” karena 

kedudukan itu hanya diberikan kepada umat yang melaksanakan risalah dakwah. 

 Pada prinsipnya sesungguhnya tiap-tiap muslim yang membawa identitas 

Islam (baik secara aqidah atau syari’ah) mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk 

menyampaikan Islam ini kepada seluruh manusia sehingga manusia dapat bernaung 

di bawah naungannya yang teduh. Di situlah umat dapat menikmati ketentraman dan 

keamanan. Akan tetapi ketentraman 

B. Saran  

 Setelah mengkaji Peran Jurnalis Muslim dalam Pengembangan Pesan 

Dakwah di Surat Kabar Harian Lampung Post tentunya masih ada sisi-sisi lain yang 
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belum bisa penulis tampilkan dalam penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan 

kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran penulis adalah :   

1. Agar ada upaya lebih dalam untuk mengkaji peranan Jurnalis Muslim dalam 

Pengembangan Pesan Dakwah terutama pada hal-hal yang belum bisa 

penulis kaji.  

2. Diupayakan untuk menelaah nilai-nilai dakwah dalam konten islami yang 

disampaikan di Surat Kabar Harian. 

3. Diupayakan  agar  mengkaji lebih dalam strategi dakwah di media massa 

khususnya media cetak. Akhirnya  penulis  mengucapkan  Alhamdulillah  

atas  terselesainya penulisan  skripsi  ini  karena  hanya  dengan  

pertolongan-Nya  dan  pentunjuk-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan.  

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

mencurahkan Rahmat, Hidayah, serta Nikmat dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam mewujudkan skripsi ini penulis telah mengerahkan kemampuan serta  

materil  agar  hasil  yang  disajikan  dapat  memenuhi  syarat-syarat  yang diharapkan. 

Namun,  karena  keterbatasan  kemampuan  dan  pengetahuan  yang penulis  miliki,  

tentu terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak dapat penulis pungkiri.  

Menyadari  kenyataan  itu,  maka  segala  saran,  kritik  dan koreksi terhadap skripsi 

ini akan penulis terima dari manapun datangnya demi kesempurnaan  tulisan  ini.  
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan khususnya penulis, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya dan semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda 

kepada semua pihak yang telah membantu, baik moril, maupun materil, hingga 

terselesainya skripsi ini. Hanya  kepada  Allah  SWT  penulis  berdoa  dan mohon  

pertolongan,  semoga  penulis  senantiasa  ditunjuki  ke  jalan  yang benar dan lurus 

serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta Ridha-Nya.  

 

 

 

 

 


