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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang penulis teliti, maka siaran rekaman Sentuhan 

Qalbu di RSP Pemalang dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Acara Sentuhan Qalbu merupakan salah satu program acara dakwah yang 

diproduksi oleh Radio RSP Pemalang. Acara ini dikemas dalam bentuk 

ceramah dan materi yang disampaikan termasuk dalam materi siaran yang 

mengutamakan akhlak dan kondisi masyarakat sekarang ini. 

2. Materi yang disampaikan siaran rekaman Sentuhan Qalbu mencakup dua 

kategori diantaranya: pertama adalah kategori masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pengabdian kepada Allah. Materi yang termasuk 

dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pengabdian kepada 

Allah adalah manusia utama, ciri-ciri orang bertakwa dan ciri-ciri orang 

beruntung. Kedua masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pengelolaan alam dan hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk. 

Materi yang termasuk dalam masalah-masalah yang brhubungan dengan 

pengelolaan alam dan hubungannya dengan sesama manusia dan makhluk 

adalah hasut, racun mematikan dan menyambut 1 Muharram. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap pesan dakwah 

siaran rekaman Sentuhan Qalbu di Radio RSP Pemalang pada bulan juli-

desember 2008, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada Radio RSP Pemalang yang telah menyiarkan Siaran rekaman 

Sentuhan Qalbu hendaknya menyampaikan materi-materi yang lebih 

berbobot dengan tema yang aktual dan menarik, sehingga pendengar dapat 

memahami dan berperilaku sesuai dengan pesan yang disampaikan. 

2. Hendaknya para da’i saling meningkatkan pengetahuannya baik 

pengetahuan agama ataupun pengetahuan umum, karena kedua 

pengetahuan tersebut sangat diperlukan pada zaman sekarang. Dan para 

da’i yang berdakwah di acara Sentuhan Qalbu RSP Pemalang hendaknya 

lebih memperhatikan objek dakwahnya (mad’u) sehingga sesuai dengan 

sasaran dakwah. 

3. Para pendengar (mad’u) Radio RSP Pemalang mudah-mudahan dengan 

adanya Sentuhan Qalbu dapat memahami dan mengkaji muatan materi 

yang disampaikan, sehingga pendengar bisa menanamkan perilaku yang 

baik dan bertambah wawasannya. 

4. Dengan adanya siaran rekaman Sentuhan Qalbu untuk kegiatan dakwah, 

diharapkan mampu memperoleh hasil yang memuaskan. 
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C. Penutup 

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangannya, untuk itu segala 

kritikan dan saran senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak demi 

perbaikan dan penyempurnaan. 

Akhirnya penulis hanya dapat berharap, semoga skripsi ini mempunyai 

manfaat baik untuk penulis sendiri pada khususnya dan bagi yang sudi 

membaca, amin ya robbal ’alamin.  

 


