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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan skripsi dan analisis yang penulis 

lakukan dengan judul “Analisis Materi Dakwah dalam Situs 

www.yusufmansur.com” pada bulan Juni 2016 maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa situs www.yusufmansur.com 

memuat materi dakwah yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. 

Materi dakwah didalamnya mengandung muatan nilai-nilai Islam 

dan ajaran Islam meliputi materi akidah yakni mengenai rukun 

iman, iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, Iman kepada 

kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir dan iman 

kepada qadha dan qadar, materi syari’ah yakni mengenai ibadah 

mahdah dan ibadah ghairumahdah, dan muamalah mengenai 

hukum niaga. Materi akhlak mengenai akhlak terhadap Allah dan 

akhlak terhadap sesama manusia. 

B. Saran-saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis 

mendalam terhadap situs www.yusufmansur.com pada bulan Juni 

2016, maka penulis dapat memberikan saran kepada semua pihak 

yang ingin mendalami materi dakwah melalui website. Saran-

sarannya adalah sebagai berikut:  

1. Kepada para da’i materi dakwah hendaknya lebih bervariasi 

supaya mad’u tidak bosan dengan materi-materi yang 

disampaikan dan tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran 

Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist.   
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2. Kepada penulis atau peneliti yang akan datang , khususnya 

mahasiswa yang menyusun skripsi selanjutnya, agar lebih 

memperdalam lagi permasalahan mengenai materi ataupun 

da’inya, karena dalam penelitian ini penulis hanya meneliti 

masalah akidah, syari’ah dan akhlak. 

C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan nikmat serta rahmat, kesehatan, 

kesabaran, kesempatan dan penulis mampu untuk menyelesaikan 

skripsi ini. Kerja keras telah penulis lakukan dengan maksimal 

dalam penelitian ini. Mudah-mudahan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat kepada pembaca dan dapat berguna bagi 

penelitian selanjutnya yang meneliti tentang situs website. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kelemahan, masih jauh dari kata sempurna dikarenakan 

keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan 

sehingga dapat membuat penelitian lebih baik lagi.  

Penulis minta maaf apabila terdapat kesalahan yang 

disengaja maupun tidak disengaja. Ucapan terimakasih tak lupa 

penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya.  

 


