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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan  

 Berdasarkan permasalahan yang telah penulis angkat dalam skripsi 

ini, dan analisa yang penulis lakukan mengenai “Persepsi Mahasiswa 

Fakultas IAIN Walisongo Semarang Tentang Blog Sebagai Media 

Dakwah”, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Dari 15 informan memandang blog sebagai suatu kebutuhan bahkan 

gaya hidup hanya bagi orang-orang mengerti tentang blog. Blog sebagai 

media dakwah merupakan inovasi baru untuk kemajuan dakwah Islamiah.  

Berdakwah dengan memanfaatkan media internet (blog) adalah 

cukup efisien sebab dapat dinikmati seluruh manusia sebagai obyek dakwah 

(mad’u). Persepsi mahasiswa yang mayoritas mengetahui blog dakwah 

menganggap masih kurang menarik dari segi tampilan dan konten. 

Terkadang konten dalam blog dakwah yang hanya berisi artikel-artikel dan 

berisikan tulisan Arab saja sehingga membuat pengunjung jenuh bahkan 

malas untuk membaca. 

Sebagian besar mahasiswa menganggap blog sebagai media dakwah 

kurang efektif digunakan karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

menikmati media tersebut. Blog dakwah yang dianggap ideal adalah blog 

yang di dalamnya tetap berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits.   
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5.2.  Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang sederhana ini, ada beberapa saran yang 

penulis anggap penting dalam rangka melaksanakan dakwah melalui media 

internet khususnya blog adalah sebagai berikut: 

a) Sasaran pengunjung blog adalah seluruh lapisan masyarakat terutama 

yang kesehariannya bergelut dengan internet (kaum intelektual) sebagai 

mad’u atau obyek. Melihat mereka yang terdiri dari berbagai golongan 

baik tua maupun muda dan banyak yang memanfaatkan blog sebagai 

peluang bisnis. Oleh karena itu, dalam penyajian tampilan atau konten 

blog perlu diselipi muatan pesan dakwah agar pembaca juga dapat 

menerima pesan dakwah. Dengan begitu selain mendapat info bisnis, 

pengunjung blog juga mendapatkan pengetahuan agama. 

b) Dari segi tampilan dan konten, akan lebih baik apabila tampilan dibuat 

lebih kreatif dan konten atau materinya tidak hanya berisikan artikel. 

Konten blog dapat berupa share kisah-kisah hikmah yang membawa 

kebaikan jika telah membacanya, puisi yang menyeru kepada shalat, 

puasa, zakat, tolong menolong, berdakwah, dan bahkan jihad, cerpen 

Islami, tips dan trik bermuamalah, dan lain-lain sesuai dengan 

kapabilitas ilmu. 
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5.3.  Penutup 

Syukur Alhamdulillah atas segala kenikmatan serta limpahan 

rahmat Allah SWT sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun demi perbaikan di masa mendatang. Harapan penulis, semoga 

skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat untuk 

kemajuan dakwah Islam. Amiin yaa robbal ‘aalamiin. 

 


