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BAB V  

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

rancangan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dalam sebuah 

website yang ber-alamat pada domain http://dakwah.in dengan fitur-fitur 

penunjang sebagai media dakwah antara lain:  

A. E-Counseling  

Merupakan kontak interaksi antara user dan konselor melalui kotak 

percakapan yang ada pada website ini. E-conseling ditujukan kepada 

seseorang yang membutuhkan bimbingan konseling tetapi tidak mempunyai 

waktu untuk datang ke sebuah lembaga konseling, dengan adanya e-conseling 

seseorang dapat ber-interaksi dengan konselor dimana saja via-internet. 

B. Radio Online  

Merupakan siaran radio dengan menggunakan teknologi streaming 

yaitu teknologi yang dapat menerima serta mengirimkan informasi dari satu 

pihak ke pihak lain menggunakan alat yang dapat menerima aliran media 

streaming tersebut, tanpa ada frekuensi yang membatasi.  

C. Forum  

Merupakan ruang untuk diskusi permasalahan-permasalahan agama 

secara online. 
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D. TV Online 

Merupakan layanan yang memiliki tayangan video terkonsep, selalu 

diperbaharui mengikuti perkembangan yang ada.  

5.2. Limitasi 

Dalam peneliti ini penulis menyadari bahwa ada beberapa faktor 

yang menjadi kendala atau hambatan pada saat penelitian. Antara lain adalah 

faktor biaya, waktu, dan pengetahuan pemrograman. 

A. Biaya  

Pada dasarnya satu hal yang memegang peranan penting dalam 

menyukseskan penelitian. Keterbatasan biaya oprasional dalam 

penelitian ini menjadi kendala tersendiri sehingga peneliti perlu 

membatasi sampai di mana penelitian dilakukan. 

B. Waktu 

Keterbatasan waktu peneliti sebagai mahasiswa yang di tuntut 

untuk segera menyelesaikan studi jenjang sarjana (S1) termasuk 

kendala yang dihadapi penulis. Sama halnya biaya, peneliti 

menyiasatinya dengan membuat batasan-batasan penelitian 

C. Pengetahuan 

Selain biaya dan keterbatasan waktu yang menjadi kendala 

dalam penelitian ini, pengetahuan mengenai pemrogaman termasuk 

ada di dalamnya. Latar belakang penulis sendiri sebenarnya tidak 

diajari untuk merancang program aplikasi. Maka hal tersebut penulis 
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tanggapi dengan banyak belajar dari buku, internet dan media 

pembelajaran lainnya. Selain itu penulis juga membangun relasi 

dengan orang yang ahli di bidang pemrograman. 

 5.3. Saran-saran  

Pembangunan website Fakultas dakwah ini, memang banyak sekali 

kekurangan masih banyak lagi yang perlu dikembangkan diantaranya:  

1. Perlu dikembangkan lebih lanjut dalam desain interface untuk 

kenyamanan pengunjung dan menambah fitur-fitur interaktif sesuai 

kebutuhan untuk menunjang kegiatan dakwah.  

2. Dalam pembangunan website ini, masalah security atau keamanan 

website tidak terlalu diterapkan dan dibahas secara mendalam, sehingga 

sangat diharapkan kedepannya ditingkatkan. Baik dari sisi coding 

programnya maupun dari sisi servernya. 

3. Dalam website ini belum dibahas tentang manajemen dalam pengelolaan 

website, maka kedepannya perlu dikembangkan supaya website 

mempunyai sistem manajemen yang baik. 

4. Perlu penambahan server kualitas server agar website berjalan dengan 

baik. 

5. Sudah barang tentu, untuk meningkatkan masifnya pengunjung sebagai 

mad’u dari website ini sendiri agar pesan-pesan dakwah dalam website ini 
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semakin bisa menyebar, maka perlu diperhatikan juga dari sisi penerapan 

Search Engine Optimization (SEO).  

5.4. Penutup 

Puji syukur Al-hamdulillah kehadapan Allah SWT, penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini walaupun sangat jauh dari kesempurnaan. Penulis 

menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, maka 

penelitian ini adalah suatu usaha yang maksimal yang penulis lakukan. Untuk 

itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para 

pengguna. Aamiin. 


