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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan 

diatas dan pengolahan data yang telah penulis lakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: Respon Mahasiswa 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi terhadap tayangan 

Program Berita Islami Masa Kini (kajian episode Adab 

Makan Seorang Muslim) telah selesai dilakuan oleh 

penulis. Maka dari itu, setelah melakukan penelitian 

skripsi ini hasil analisis penulis dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya terhadap program Berita 

Islami Masa Kini, didapati 3 aspek respon yaitu respon 

aspek kognitif, respon aspek afektif dan respon aspek 

kognatif.  

Dari masing – masing aspek respon yang sudah 

dipaparkan diatas, maka peneliti mengetahui respon 

mahasiswa terhadap tayangan program Berita Islami 

Masa Kini dengan hasil porsentasi jawaban dari 

mahasiswa yang menjadi responden peneliti. 

Secara aspek kognitif secara umum responden 

yang mengetahui dan membutuhkan informasi terhadap 



156 

ilmu Aagama Islam yang di tayangkan oleh program 

Berita Islami Masa Kini. Sedangkan tema yang 

dibawakan oleh host mampu dipahami oleh khalayak 

karena menggunakan bahasa yang sederhana dan luwes. 

Secara aspek afektif secara umum responden yang 

ada ditayangan program tersebut tidak biasa dan kurang 

tertarik untuk menonton, hal ini terbukti karena 

banyaknya responden yang menyikapi tayangan tersebut 

tidak biasa dikarenakan mengandung unsur ketidak 

nyamanan bagi responden meliha setelah di teliti. 

Secara aspek konatif secara umum responden 

merasa kehidupannya lebih baik dan melakukan 

kebiasaanya dengan baik setelah melihat program Berita 

Islami Masa Kini yang menurut responden baik untuk di 

jalankan dan diamalkan di kehidupan mereka.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

diatas, penulis memberikan saran-saran untuk kemajuan 

dakwah, khususnya dalam Program Berita Islami Masa 

Kini, yaitu: 

1. Bagi para pengelola Program Berita Islami Masa 

Kini, alangkah baiknya lagi untuk memperkuat lagi  

dalil-dalil yang digunakan untuk menunjang suatu 
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hukum, dan tema yang di bawakan setiap kali tayang 

harusnya di hadirkan satu sosok kyai ataupun ustad 

yang paham betul dengan hukum dalam Agama 

islam. Agar materi yang disampaikan kepada 

khalayak luas yang menonton Berita Islami Masa 

Kini lebih bervariatif lagi dan mencegah adanya 

salah paham.  

2. Peneliti ini menyarankan adanya penelitian lebih 

lanjut dan lebih memahami mendalam mengenai 

tayangan” Berita Islami Masa Kini’. Sehingga dapat 

diketahui secara lebih kritis tentang materi-materi 

yang disampikan dalam tayangan tersebut. 

3. Saran bagi pembaca skripsi ini, bila penyampaian 

dalam bahasa maupun dalam penyampaian hal 

apapun yang beerkaitan dengan ilmu pengetahuan 

dan lainnya maka saran dan kritikannya sangat 

diperlukan guna untuk menyempurnakan skripsi ini. 

4. Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

khususnya jurusan komunikasin dan penyiaran 

islam, penelitian ini diharapkan mampu untuk 

menjadi referensi untuk penelitian berikutnya agar 

lebih baik lagi. 
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C. PENUTUP 

Alhamdulilah, penulis haturkan kepada Allah 

SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang 

diberikan kepada penulis, hingga terselesaikan skripsi ini 

dengan lancar. 

Terimakasih kepada semua pihak yang telah 

bersedia memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, 

saran dan kritikan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.Penulis menyadari bahwa dalam penulis 

skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. 

oleh karena itu penulis sangat brharap saran dan 

kritikan dari semua pihak terutama pembaca untuk 

kemajuan di masa mendatang.Akhirnya hannya kepada 

Allah SWT penulis memohon petunjuk dan bimbingan 

dari segala kesalahan dan kekhilafan bagi penulis dan 

para pembaca. 

 


