
BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisis data dari pembahasan 

sebelumnya, yang tertera pada bab-bab dalam penelitan ini. Penelitian ini 

berkesimpulan bahwa majalah Arsada menyampaikan dakwah bagi remaja 

menggunakan metode persuasif yaitu dengan mengajak para remaja untuk 

cermat dan hati-hati dalam berperilaku. Majalah Arsada juga 

menyampaikan materi-materi dakwah yang cukup mengenai situasi dan 

kondisi yang dialami oleh remaja dewasa ini. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil analisis yang penulis lakukan 

sebagai berikut:  

1. Secara manifest content (makna tersurat) terdapat 13 kata yang terkait 

dengan problematika remaja. Ke 14 kata tersebut masing – masing 

mewakili berbagai masalah yang dihadapi remaja saat ini. Dan ke 14 

manifest content tersebut meliputi akhlak, akidah, dan iptek. 

2. Secara latent content (makna tersirat) terdapat 55 uraian yang 

menjelaskan tentang ke 13 manifest content (makna tersurat) yang 

telah disebutkan diatas, rubric remaja menyampaikan pesan yang 

penting untuk pembacanya khususnya kalangan remaja yaitu tentang 

bagaimana mensikapi fenomena problematika remaja yang tengah 

popular saat ini. 



Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil poin 

bahwa rubric remaja majalah Arsada menyampaikan materi keislaman. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis penulis yang menyatakan bahwa 

rubric remaja majalah Arsada menyampaikan materi yang berkaitan 

dengan Akidah, Akhlak, Dan Iptek. 

 

5.2. Saran-Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang telah 

diperoleh, dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal tersebut dibawah 

ini dengan harapan tujuan dakwah Islam dapat dicapai dengan maksimal 

dan agar ajaran Islam yang merupakan rahmat bagi  seluruh alam dapat 

dinikmati oleh seluruh umat di muka bumi: 

1. Materi rubrik remaja majalah Arsada hendaknya lebih dikembangkan 

lagi sehingga materi yang disampaikan tidak terkesan monoton, dan 

menampilkan tema-tema yang aktual agar pembaca selalu tertarik 

terhadap materi yang disampaikan. 

2. Untuk subyek dakwah hendaknya materi direncanakan dengan baik, 

serta disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. 

3. Kepada pembaca, meskipun dakwah melalui media majalah berbentuk 

monologis, yaitu bentuk dakwah searah dari da‟i ke mad‟u melalui 

majalah Arsada, penulis berharap setelah membaca materi-materi 

tersebut  hendaknya tidak berhenti begitu saja, namun ada tanggapan 

balik dari pembaca. Pembaca dapat mengungkapkan permasalahannya 



melalui surat, telepon, atau dapat langsung datang di kantor redaksi 

majalah Arsada. 

 

5.3. Penutup 

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis dapat 

menyelesaikan naskah skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya 

bagaimanapun juga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena 

itu peneliti mengharapkan saran yang bersifat membangun demi perbaikan 

dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak. 

Amin YaRobbal Alamin. 

  


