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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terhadap majalah Ar Risalah pada rubrik tadzkirah edisi bulan November 

2013 – April 2014, maka untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan 

penelitian yang ada. Peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Rubrik Tadzkirah dalam Majalah Ar Risalah pada terbitan edisi bulan 

November 2013–April 2014, lebih banyak memuat pesan dakwah pada 

kategori aqidah, yaitu materi aqidah muncul sebanyak tiga kali, materi 

akhlak sebanyak dua kali, dan materi tasawuf sebanyak satu kali. Memang 

tujuan dari majalah Ar Risalah adalah untuk membentuk keyakinan atau 

aqidah yang kuat. Hal ini sesuai dengan sesuai visinya yaitu “menata hati 

menyentuh ruhani.” Pesan dakwah mengutamakan sumber yang shahih.  

2. Kelebihan pesan dakwah yang terkandung dalam rubrik ini adalah isi 

pesan fokus pada masalah hati yang merupakan cambuk hati (pengingat), 

dengan bentuk pesan berupa nukilan yang dikemas dalam cerita (kisah), 

sehingga dengan mudah dapat dimengerti dan isi pesan tidak terikat oleh 

waktu. Sedangkan Kekurangannya yaitu; masih kurang kandungan dalil 

berupa ayat Al Qur`an atau Hadist pada setiap nukilan kisah yang dimuat, 
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serta isi pesannya kadang tidak aktual dengan permasalahan yang dihadapi 

oleh umat pada setiap bulannya. 

5.2 Saran – saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, maka penulis ingin memberikan 

saran atau usulan kepada penulis rubrik dan para da`I, adapun saran – saranya 

adalah sebagai berkut: 

a. Dalam penulisan sebuah pesan dalam rubrik, hendaknya dicantumkan 

dalil–dalil baik yang bersumber dari Al Qur`an maupun Al Hadist yang 

kuat sumbernya. Sehingga dapat menguatkan kisah atau isi dari rubrik 

tersebut dan lebih menyakinkan pembaca. 

b. Hendaknya isi dari kisah yang disajikan dalam rubrik Tadzkirah ini lebih 

sesuai atau aktual dan relevan dengan kondisi masyarakat di saat yang 

sama, sehingga isi dari kisah lebih menarik bagi para pembaca. 

c. Sebaiknya penulisan dalam menyusun isi rubrik lebih mengunakan format 

tulisan yang beragam, sehingga lebih menarik para pembaca.  

5.3 Penutup 

Alhamdullah, tiada terhingga puja puji syukur peneliti panjatkan 

kepada Allah SWT, dengan segala rahmat, rahim, taufik, hidayah dan 

inayahNya, telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan 

dan menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Peneliti sadar akan segala 

kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki, sehingga 
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mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam kesempurnaan pada 

skripsi ini. 

Sehingga saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat 

peneliti harapkan, demi kesempurnaan penelitian yang berikutnya. Dan 

peneliti berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para 

pembaca pada umumnya. Dan pada akhirnya hanya kepada Allah lah peneliti 

memohon maaf dan ampuan atas segala kesalahan dan kehilafan peneliti 

dalam karya ini. 


