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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan skripsi dengan judul “Format Talk 

show dakwah dalam program Cerita Hati di Kompas TV pada Bulan 

April 2016” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kompas TV memiliki program acara siaran dakwah yang 

sangat menarik dan beragam (varian). Misalnya acara Cerita 

Hati yaitu merupakan program talk show dakwah yang 

menggunakan format uraian pendek atau pernyataan (the talk 

program), format suara masyarakat, format wawancara 

(interview), format talk show diskusi.  

2. Program Cerita Hati adalah acara talk show yang dikemas 

dalam bentuk dakwah bil-lisan selalu mengangkat topik 

yang berbeda berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-

hari yang dilihat dari sudut pandang agama. Acara ini 

ditayangkan oleh Kompas TV seminggu lima kali pada hari 

Senin-Jum’at pukul 10:00-11:00 WIB. Tayangan ini 

membahas bermacam-macam topik aktual dengan bintang 

tamu yang berbeda. Audience dapat memberikan 

partisipasinya dengan bertanya langsung di studio maupun 

melalui twitter yang akan dijawab oleh dai dengan solusi 

yang merujuk kepada Al-Qur’an dan Hadits. Sedangkan alur 



243 
 

 

dialog diatur oleh presenter. Konsep acara dengan dekorasi 

latar rumah. 

B. Saran  

1. Format dalam program-program siaran dakwah di Kompas 

TV terutama dalam program acara Cerita Hati perlu 

diperbaiki dengan format yang lebih menarik, lebih 

meningkatkan interaksi dengan audien, baik penonton yang 

berada di studio maupun pemirsa di rumah agar tidak 

merasa jenuh. 

2. Durasi tayang dalam program acara Cerita Hati perlu 

ditambah, sehingga pesan-pesan dakwah dapat disampaikan 

secara menyeluruh. 

C.  Penutup 

Puji syukur alhamdulilah selalu dipanjatkan kepada Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dan mendukung atas terselesaikannya sekripsi 

ini. Adapun kekurangan skripsi ini baik dari segi substansi maupun 

pilihan kata, marilah dijadikan bahan koreksi untuk dijadikan studi 

ulang. Segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Amin. 

 


