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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini, dan analisis 

isi yang penulis lakukan mengenai “Dakwah Melalui Instagram (Studi Analisis Materi 

Dakwah Dalam Instagram Yusuf Mansur, Felix Siauw, Aa Gym, Arifin Ilham)”, maka 

penulis mengambil kesimpulan bahwa Instagram para da‟i tersebut memuat meteri 

dakwah yang sesuai dengan Al Qur‟an dan hadist. Muatan dakwah para da‟i tersebut 

mengajak pada kebaikan serta mengandung nilai-nilai ajaran Islam yakni akidah, 

akhlak, sosial dan amar ma‟ruf.  Akidah yang di bahas meliputi ketuhanan, hari 

kiamat, dan taqwa. Sedangkan akhlak meliputi sabar, ikhtiar, istigfar, sopan santun, 

pemaaf, tawakal, dan istiqomah. Sosial meliputi tolong menolong, persaudaraan dan 

shodaqoh dan amar ma‟ruf meliputi berdakwah, membaca Al Qur‟an, wudhu. Sifat-

sifat tersebut adalah sifat yang disukai oleh Allah dan mempunyai derajat lebih tinggi 

disisi Allah. 

B. Saran-saran  

 Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di 

dunia ini, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian ini 

penulis memberikan saran-saran yang sekiranya berguna bagi khalayak umum, 

sebagai berikut : 

1. Kepada para da‟i, Instagram merupakan media sosial baru yang dapat digunakan 

sebagai media untuk berdakwah, hendaknya lebih memperluaskan materi lagi 

untuk memposting isi materi-materi dakwahnya dan tetap mempertahankan nilai-

nilai agama, yang sesuai dengan Al Qur‟an dan hadist. 

2. Para da‟i Indonesia yang lain hendaknya ikut dalam menjadikan Instagram sebagai 

media untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama bukan sebagai sarana 

berkomunikasi saja, karena seorang da‟i adalah teladan bagi mad‟u. Sedangkan 

untuk para masyarakat umum, mulailah memposting status yang mempunyai nilai 

dan manfaaat untuk orang lain, seperti membuat postingan mengenai ajaran-ajaran 

kebaikan dan menjegah kemungkaran. 

3. Para followers Instagram Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Felix Siauw, Ustadz Aa 

Gym dan Ustadz Arifin Ilham, hendaknya mulai memposting tentang nilai-nilai 

agama, agar para followers lainnya bisa mengambil ilmu yang bermanfaat. 
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4. Kepada penulis atau peneliti yang akan datang, khususnya mahasiswa yang 

menyusun skripsi selanjutkan, agar lebih memperdalam lagi permasalahan 

mengenai materi ataupun para da‟inya, karena dalam penelitian ini penulis hanya 

meneliti masalah akidah, akhlak, sosial dan amar ma‟ruf.  

 

C. Penutup 

 Syukur Alhamdulillah atas segala kenikmatan serta kelimpahan rahmat Allah 

SWT sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya 

dari segala aspek, baik dalam penulisan bahasa, metodologi dan penyusunannya,  Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.  

 Penulis juga meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun 

tidak disengaja, selain itu ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada 

pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikanlah skripsi dengan judul 

Instagram Sebagai Media Dakwah. 

 Harapan penulis, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, 

khususnya manfaat untuk kemajuan dakwah Islam. Amiin yaa robbal „aalamiin. 

 

 

 

 

 


