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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa:  

1. Pesan dakwah yang dikandung dalam setiap siaran pasis di radio Pamira 

FM Kudus yang mengedepankan pembinaan akhlak adalah sangat tepat.  

Hal ini disandarkan pada realitas yang ada, bahwa kurangnya sopan santun 

anak muda kepada orang tua, dan juga tingkah laku yang kurang baik.  

Oleh sebab itu dengan menanamkan akidah yang kuat serta diimbangi 

dengan akhlak yang mulia sebagai buah dari keimanan menjadikan 

dakwah Islam akan semakin berarti dan menuju keberhasilan. Sehingga 

umat Islam khususnya akan mencapai umat yang beradab, adil, makmur 

dan sentosa yang senantiasa dilindungi dan diberi rahmat oleh Allah.  

2. Pesan  dakwah dari siaran pasis yang disiarkan oleh radio pamira FM 

Kudus adalah tidak lepas dari tiga pilar penyangga Islam, yaitu: iman, 

Islam serta akhlak yang merupakan implementasi dan pengembangan dari 

ihsan.  Artinya pesan yang hendak disampaikan dalam program siaran 

tersebut adalah mengajak kepada kebaikan dan menjauhi segala 

kemungkaran,   sehingga   umat   Islam   akan   senantiasa   membawa 

kedamaian serta petunjuk kepada siapa saja, terutama bagi anak muda dan 

orang tua. 

3. Adapun yang menjadi daya dukung siaran pasis di radio pamira FM Kudus 

adalah dengan adanya respon masyarakat yang tinggi. Demikian juga 

dengan banyaknya materi dakwah serta da’i yang beragam, maka akan 

memperlancar program siaran dakwah Islam.  

4. Walaupun siaran pasis sudah menjadi program mingguan, akan tetapi   

perlu selektif dalam memilih tema serta pembawaan siaran pasis tersebut 
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oleh da’i   dengan kemasan bahasa yang lugas, mudah dicerna dan mudah 

dipahami oleh pendengar. 

 

B.  Saran-Saran  

 Setelah mengetahui deskripsi dari siaran pasis di radio pamira FM kudus, 

maka perlu adanya beberapa hal sebagai saran, yaitu;  

1. Hendaknya radio pamira FM Kudus menambah waktu penyiaran acara 

pasis sehingga    pendengar akan lebih bertambah pengetahuannya tentang 

agama. 

2. Meningkatkan kualitas siaran dengan menciptakan metode baru yang 

sekiranya lebih menarik perhatian pendengar.  

3. Hendaknya pendengar memberikan sumbang saran yang baik bagi 

perkembangan radio pamira FM Kudus sebagai media dakwah demi 

kemajuan umat Islam, terutama dalam acara pasis. 

 

C. Kata Penutup 

Puji  syukur  penulis  panjatkan  hanya  kepada  Allah  SWT,  kasih 

sayang-Nya, keridhoan-Nya, hidayah-Nya dan segala macam nikmat yang 

penulis tidak akan pernah bisa menghitungnya telah penulis rasakan baik 

sadar  maupun tidak sadar selama  penulisan skripsi ini sampai akhirnya 

terselesaikan. Skripsi ini adalah hasil maksimal yang penulis dapat sajikan. 

Akhirnya penulis memohon maaf atas segala khilaf yang ditemukan dalam 

skripsi ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Penulis hanya berharap 

skripsi ini membawa manfaat. Dan semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. 


