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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Isi pesan yang disampaikan Mario Teguh dalam acara Golden Ways di 

Metro TV mengandung nasihat kebaikan atau nilai motivasi yang tinggi 

seperti di bawah ini: 

a. Nasihat untuk berlaku adil terhadap sesama, binatang, tumbuhan 

dengan harapan menjadi rahmat bagi sesama. 

b. Untuk berpenampilan yang cemerlang, karena itu mengindikasikan 

kecemerlangan masa depan dan dipercaya banyak orang. 

c. Untuk berjiwa besar terhadap masalah dengan terus memperbaiki diri, 

karena masalah adalah rahmat yang tertunda. 

d. Untuk bertutur kata yang sopan, tegas, optimis, yang dilandasi dengan 

tindakan dan doa.  

2. Pesan Mario Teguh di acara Golden Ways Metro TV dalam tinjauan 

dakwah, merupakan pesan yang erat kaitannya dengan akhlak, karena mau 

tidak mau prinsip motivasi adalah sadar diri, percaya diri, optimis dan 

selalu tebar pesona positif terhadap sesama. Sehingga nasihat dalam 

Golden Ways merupakan kata-kata bijak sebagai bagian dari pesan-pesan 

dakwah.  

Hakikat dakwah dalam pesan akhlak disini dapat menjadi 

perubahan hidup yang membawa banyak manfaat untuk berbuat lebih 

santun, namun tetap berwibawa. 
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Maka sangat terlihat dengan jelas sekali bahwasanya Mario Teguh 

adalah seorang motivator yang dalam tinjauan dakwah dapat dikategorikan 

seorang da’i, karena menggunakan dasar-dasar Al-Quran dan Hadits 

sebagai pijakannya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan, bahwasanya 

pesan Mario Teguh dalam acara Golden Ways di Metro TV selama tayang 

di episode bulan April 2012 berisi pesan-pesan dakwah yang sebagian 

besar terdapat pesan akhlak.   

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pada temuan-temuan di atas, terdapat beberapa saran 

yang penulis sampaikan kepada :  

1. Semua pihak agar bisa melihat secara jelas bahwa apa yang dikatakan 

Mario Teguh termasuk bagian dari dakwah dan sudah sepatutnya 

mengaplikasikan dalam bentuk nyata. 

2. Pendidik diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman terhadap 

peserta didik atau tulisan baru dalam bentuk nyata agar para peserta 

didik mampu untuk melakukanya.  

3. Kritik terhadap tayangan Mario Teguh Golden Ways ini adalah jam 

tayang yang berpapasan dengan waktu ibadah salat isya’ sehingga 

kurang efektif. Penayangan Mario teguh pada pukul 19.05 di Metro 

TV seharusnya menjadi contoh sebagai sikap toleran terhadap orang 

Islam, penayangan tersebut bisa diundur di waktu yang durasinya 

lebih lama dan segmentasinya bisa di nikmati oleh semua kalangan, 
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sehingga nilai-nilai nasihat yang dituju dapat tersampaikan dengan 

baik oleh banyak kalangan di masyarakat. 

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari 

bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan 

saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan selanjutnya. Dan semoga skripsi ini dapat 

memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia pendidikan dakwah di 

Indonesia, khususnya pengembangan dakwah yang mempunyai 

motivasi tinggi terhadap dakwah, sehingga harapan terwujudnya 

bangsa yang berkarakter dan bermartabat serta adil dan sejahtera dapat 

benar-benar tercapai. 


