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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Fokus kajian penelitian ini adalah strategi dakwah Forum Lingkar 

Pena (FLP) Cabang Semarang dalam mengembangkan jurnalistik Islami di 

Kota Semarang, Sesuai hasil penelitian tentang strategi dakwah FLP Cabang 

Semarang dalam mengembangkan jurnalistik islami di Kota Semarang. 

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti di lapangan, maka dalam rangka 

menjawab permasalahan yang ada, peneliti  dapat menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Dalam mengembangkan jurnalistik islami, FLP Cabang Semarang 

senantiasan mengedepankan strategi pelatihan jurnalistik dan kerjasama 

dengan penerbit.  Strategi pelatihan jurnalistik termasuk dalam kategori 

strategi ta’lim (pengajaran). Stratetgi ta’lim yaitu dengan cara memberikan 

pemahaman tentang seluk beluk jurnalistik dan keislaman sejak menjadi 

anggota muda sampai anggoda madya, yang berbentuk pelatihan 

jurnalistik. Sedangkan strategi kerjasama dengan penerbit termasuk dalam 

kategori teori jaringan, yaitu struktur sosial yang diciptakan melalui 

komunikasi di antara sejumlah induvidu dan kelompok, yang berbentuk 

menjalin kerjasama dengan penerbit.  setrategi ini sebagai jembatan atau 

penghubung hasil karya FLP Cabang Semarang agar dapat dinikmati oleh 

masyarakat. 
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2. Dalam merealisasikan programnya, FLP Cabang Semarang ternyata tidak 

selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Akan terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor tersebut meliputi : 

a. Faktor penghambat 

Di antara penghambat strategi dakwah FLP Cabang Semarang 

yaitu banyaknya kesibukan pribadi para pengurus, belum jelasnya 

waktu koordinasi Pengurus cabang dan ranting, sehingga lemahnya 

koordinasi dan konsilidasi pengurus cabang dan ranting. Dalam 

masalah SDM, sumber daya manusia yang ada di FLP ranting 

terkadang tidak/belum bisa seperti apa yang diharapkan oleh FLP 

Cabang. 

b. Faktor pendukung 

Dalam hal ini, FLP memiliki tokoh penulis yang ahli di bidang 

jurnalistik dan cukup dikenal di mata masyarakat/komunitas penulis. 

Hal tersebut tentunya dapat menjadi pendukung program yang di 

canangkan oleh FLP itu sendiri. Di sisi lain struktural FLP mulai dari 

tingkat cabang hingga tingkat ranting dapat memudahkan FLP di dalam 

mensosialisasikan programnya. Dalam dakwah, FLP Cabang Semarang 

mempunyai anggota yang masih terbilang dekat lokasinya dan anggota 

yang sudah sukses di bidang penulisan serta memiliki mitra kerja 

dengan penerbit. Hal tersebut tentunya juga memudahkan FLP dalam 

merealisasikan programnya. 

 

 



89 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana mestinya, 

penulis menganggap ada beberapa hal yang menjadi catatan guna diadakan 

perbaikan. Hal-hal tersebut menyangkut FLP Cabang Semarang, masyarakat 

pada umumnya yang berkenaan dengan junalistik islami. Dengan melakukan 

kajian dan pemahaman yang mendalam, maka dengan ini penulis memberi 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan visi FLP Cabang Semarang yaitu sebagai sebuah organisasi 

yang memberikan pencerahan melalui tulisan atas dasar Al-Qur’an dan 

As-Sunnah. FLP Cabang Semarang harus selalu meningkatkan sistem 

manajerial kepengurusan baik masalah waktu maupun tanggung jawab dan 

meningkatkan kualitas SDM anggota FLP baik yang di Cabang maupun 

yang di Ranting. Hal-hal tersebut di atas dimaksudkan agar apa yang 

menjadi visi dan misi FLP Cabang Semarang dapat tercapai, serta 

kehadiran FLP di tengah-tengah masyarakat/komunitas penulis benar-

benar menjadi organisasi yang memberikan pencerahan melalui tulisan 

atas dasar Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

2. Untuk kepengurusan selanjutnya hendaknya mengadakan musyawarah 

kerja secepatnya , agar progaram-progam kerja bisa dilaksanakan sehingga 

FLP Cabang Semarang masih terlihat aktif dalam masyarakat atau 

komunitas penulis. 
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5.3. Penutup 

Akhirnya, penulis mengucapkan syukur Alhamdullilah atas rahmat 

dan anugerah yang diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai hasil dari penelitian dan 

pengkajian yang penulis lakukan. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada berbagai pihak, terutama kepada pembimbing yang 

dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati telah membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan kebesaran hati, penulis menyadari keterbatasan dan 

kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat 

membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya 

perbaikan dan kesempurnan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfa’at dan barokah bagi diri penulis pada khususnya 

dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 


