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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan diatas, berdasarkan hasil penelitian yang 

dipadukan dan didukung dari buku penunjang, maka dapat penulis simpulkan 

tentang pemanfaatan instagram sebagai media dakwah yang dilakukan oleh akun 

@fuadbakh, sebagai berikut : 

1. Dalam penggunaan aplikasi media sosial Instagram sebagai media 

menyebarkan informasi dakwah, akun @fuadbakh memanfaatkan fitur-fitur 

yang dapat meningkatkan penyampaian pesan dakwah diantara nya adalah 

memanfaatkan format video sebagai andalan dalam pembuatan konten, 

memanfaatkan format gambar dalam membuat kiriman berupa foto atau 

gambar kartun ilustrasi, memanfaatkan fitur captions dalam menambah 

keterangan penjelasan mengenai isi pesan dalam konten foto atau video, 

penggunaaan fitur mentions sebagai sarana pengenalan tokoh yang ada 

dalam konten foto atau video kepada pengguna lain, penggunaan fitur 

hashtag untuk memudahkan pengguna lain mencari konten dengan tema 

serupa, dan memanfaatkan fitur comments sebagai sarana diskusi. 

2. Adapun materi yang dibuat pada konten dalam akun @fuadbakh sebagian 

besar mengenai nasihat tentang sikap dalam memiliki ketertarikan kepada 
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lawan jenis atau ‘pacaran’ dan juga konten yang memuat materi tentang hal 

atau fenomena yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat namun 

dilihat melalui perspektif Islamiyah. Namun ada pula konten yang berisi 

materi umum tentang akhlak dan perilaku sehari-hari. 

B. Saran 

Setelah penulis mencermati dan menganalisis serta menarik kesimpulan 

bersifat deskriptif maka guna melengkapi hasil penelitian ini penulis memberikan 

saran dan masukan berdasarkan data-data dan temuan sebagai berikut : 

1. Bagi Fuad Bakhtiar selaku pemilik akun @fuadbakh sebaiknya lebih banyak 

lagi membuat konten-konten yang berisi tentang masalah syariah, 

muamalah, dan akidah karena terlihat bahwa konten dalam akun @fuadbakh 

banyak membawa tema ‘cinta’ dan ‘pacaran’ saja sehingga segmen mad’u 

menjadi terbatas hanya di kalangan remaja, dan agar isi materi dalam akun 

semakin lengkap dalam segala sisi Islamiyah  

2. Bagi pengguna aplikasi media sosial Instagram khususnya mahasiswa 

Komunikasi dan Penyiaran Islam agar bisa mempelajari penggunaan media 

sosial termasuk Instagram untuk dijadikan media dakwah yang efektif. 

Karena ini adalah tanggung jawab mahasiswa jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam untuk bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dengan 

memanfaatkan kehadiran teknologi. 
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C. Penutup 

Dengan mengucap Alhamdulillahiraobbil’alamin atas kehadirat Allah SWT, 

yang selalu memberikan nikmat kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu 

kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam skripsi ini tentu saja banyak mengalami kesalahan dan kekurangan, 

untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca 

pada umumnya dan civitas akademika UIN Raden Intan Lampung. Amin ya 

Robbal’alamin. 


