
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Adapun beberapa kesimpulan dari penelitian yang telah damati adalah 

sebagai berikut: 

1.      Menunjukk bahwa kegiatan dakwah tidak harus selamanya berada di 

sebuah majlis ta’lim. Seperti di pesantren, mimbar, khutbah jum’at dan 

pengajian umum lainnya. Karena ditinjau dari tujuan dakwah yaitu 

mengajak atau menyeru kepada orang lain terhadap kebaikan dan 

petunjuk-petunjuk ajaran islam, termasuk berdakwah dengan melalui 

jejaring sosial. 

2.     Keuntungan dari dakwah via facebook  yaitu, bisa diakses kapan saja dan 

dimana saja asalkan ada sinyal yang terhubung kepada internet. Karena 

dakwah via facebook merupakan cara yang berbasis teknologi yaitu 

dengan menggunakan seperangkat komputer atau alat telekomunikasi dan 

memanfaatkan fasilitas internet. 

3.     Komunitas Muslim Indonesia merupakan komunitas yang cocok untuk 

menjadi kelompok belajar khalaqoh untuk sama-sama mengetahui ajaran 

islam. Dan saling berbagi pengetahuan, untuk mencari solusi bersama 

yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. Tetapi komunitas Muslim 

Indonesia bukan merupakan komunitas satu-satunya yang ada di 

facebook,    

4.      Komunitas Muslim Indonesia merupakan perumahan untuk muslim, 

dengan menyediakan mereka tempat untuk bertanya sesuai dengan 

permasalahan sosial yang dihadapi umat Islam, permasalahan atau 

pertanyaan tersebut kemudian di tanggapi dengan mengacu pada  Al-



Qur’an dan Hadist. Hal ini agar sesuai dengan tujuan dakwah, yaitu 

mengajak kebaikan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist.  

5.     Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah materi yang disampaikan 

harus mengacu kepada 3 pokok ajaran islam yaitu; Aqidah, Syari’ah, dan 

Akhlak, tetapi dalam Komunitas Muslim Indonesia selama penelitian 31 

Januari sampai 30 Maret, tidak memuat materi Aqidah, materi yang 

banyak adalah Akhlak, kemudian Syariah.    

6. Anggota dari Komunitas Muslim Indonesia, pada awal mendaftar 

merupakan anggota yang masuk secara instan, tetapi seiring dengan 

perjalanan Komunitas Muslim Indonesia, komunitas yang masuk mulai 

terkoordinir dengan teratur. 

5.2. Kritik  

 Materi merupakan inti dari sebuah dakwah, yang diambil dari AL-

Qur’an dan Hadist, oleh kerena itu apapun yang ditulis merupakan sebuah 

pernyataan yang membutuhkan tanggung jawab.  Maka, didalam menulis 

gunakanlah bahasa yang baik dan santun dengan mengindahkan tutur kata 

dalam menulis, insyallah akan lebih bermanfaat, dari pada hanya 

memanfaatkan situs jejaring dengan menuliskan hal-hal yang tidak 

mengandung pengajaran. 

 Materi dakwah mencakup tiga hal yaitu Aqidah, Syari’ah dan Akhlak, 

tetapi selama penelitian materi Aqidah belum tersentuh, sehingga untuk  

masa yang akan mendatang perlu adanya pembenahan terutama untuk 

mencatumkan materi Aqidah.  

 300 anggota lebih yang bergabung dalam komunitas ini, alangkah 

lebih baiknya jika, benar-benar semua anggota ikut serta sehingga bisa 

menjadi sebuah organisasi yang nyata, bukan sekedar hanya dalam dunia 

maya. 



 Memberikan sebuah argumen atau pendapat alangkah lebih arifnya 

jika dicantumkan juga Al-Qur’an atau Hadist yang berkaitan dengan tema 

tersebut, hal ini bertujuan untuk lebih mguatkan pendapat tersebut, apalagi 

menulis pendapat didalam situs jejaring sosial yang dapat dilihat ratusan 

pasang mata bahkan ribuan pasang mata melihat. 

5.3. Saran 

Berikut beberapa saran yang peneliti tunjukkan kepada pembaca, 

setelah menyelesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penyerapan informasi di situs jejaring sosial hendaknya pembaca 

jangan hanya membaca satu komunitas, tetapi beberapa komunitas. 

Hal ini bertujuan agar pembaca mempunyai banyak referensi tentang 

materi dakwah. 

2. Ketika menulis status di facebook alangkah lebih baiknya 

menggunakan tutur kata yang baik dan satun. Terlebih lagi isinya 

mengandung inspirasi atau pelajaran.  

3. Menjawab persoalan hukum Islam, alangkah lebih arifnya jika 

mencantumkan dalil yang berkaitan, supaya lebih jelas dan yakin. 

5.4. Penutup   

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, penyusunan skripsi ini telah 

terselesaikan. Peneliti menyakini dalam penyusunan skripsi ini pasti ada 

banyak kekurangan didalamnya, dan peneliti berharap kritik dan saran untuk 

membangun agar dimasa mendatang jauh lebih baik, dan bisa mengambil 

hikmah dari kesalahan yang sebelumnya. 

Peneliti juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyususnan 

penelitian ini, baik dari penulisan maupun bertutur kata, selain itu ucapan 



terima kasih tak luput peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini.  

Segala kekhilafan adalah milik peneliti dan segala kebenaran adalah milih Allah. 

Harapan peneliti, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya 

manfaat untuk kemajuan dakwah Islam. Amin 


