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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi yang berjudul “Analisis Materi Dakwah dalam 

Buletin Assalamu’alaikum” (Edisi Desember April 2010 – Mei 2012)” tersebut, 

dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

Buletin dakwah Assalamu’alaikum yang merupakan media komunikasi, 

pada dasarnya dapat dijadikan sebagai alat atau media dakwah islamiyah. Selain 

itu juga terlihat jelas bahwa buletin dakwah Assalamu’alaikum juga ikut berperan 

aktif dalam peranannya sebagai media atau alat dakwah melalui tulisan. 

Materi dakwah yang diterapkan di buletin Assalamu’alaikum pada edisi 

April 2010 – Mei 2012 mayoritas adalah menggunakan materi dakwah akhlak, 

karena isi maupun bentuk penyajiannya yang ditulis dengan unsur mengajarkan 

dan memberi pengetahuan kepada pembacanya. Sehingga, para pembaca tertarik 

dan tidak merasa bosan. Hal itu terlihat pada rubrik kajian utama dan kajian 

agama. Hal itu memberikan bekal tersendiri untuk mendapatkan pengalaman dan 

juga pengetahuan khususnya kepada para pembaca. 

Materi dakwah yang terdapat dalam buletin Assalamu’alaikum edisi April 

2010 – Mei 2012 yaitu meliputi Aqidah, Akhlak, dan juga syariah. Tetapi di 

dalam buletin Assalamu’alaikum ini lebih banyak membahas materi dakwah 

tentang Akhlak.  

 

B.   Saran-saran 

Materi Dakwah yang terdapat di dalam buletin dakwah 

Assalamu’alaikum edisi April 2010 – Mei 2012 menurut peneliti sudah cukup 

representatif, hal ini dapat dilihat dari materi-materi dakwah yang terdapat dalam 
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setiap terbitnya. Namun ada beberapa hal yang setidaknya layak diperhatikan 

oleh para pelaku dakwah khususnya di buletin Assalamu’alaikum. 

1. Buletin dakwah Assalamu’alaikum kurang konsisten dalam menetapkan 

rubrik dan terkesan acak-acakan. Hendaknya penulis harus lebih rapi lagi 

dalam menetapkan rubrik agar pembaca tidak kebingungan karena setiap 

terbit ada saja rubrik yang tidak muncul lagi dan juga tidak urut seperti 

terbitan sebelumnya. 

2. Buletin dakwah Assalamu’alaikum Perlu menambahkan Rubrik-rubrik baru 

lagi dengan menampilkan materi-materi yang lebih mendidik. Untuk menarik 

minat para pembaca setiap terbitnya. Selain itu juga penggemar akan lebih 

bertambah lagi ilmu pengetahuan keagamaannya. 

3. Kreativitas di dalam materi-materi buletin dakwah Assalamu’alaikum harus 

lebih di tingkatkan lagi, agar kesannya tidak monoton dan membahas hal yang 

sama berulang kali. 

 


