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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap 

kegiatan gerakan santri menulis yang telah penulis teliti. 

Pada kegiatan dakwah bil-qalam melalui gerakan santri 

menulis Suara Merdeka Semarang, maka diperoleh 

kesimpulan evaluasi program dakwah bil-qalam melalui 

gerakan santri menulis Suara Merdeka Semarang, yaitu: 

1. Pada evaluasi input, berdasarkan hasil analisis adalah 

kurangnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan gerakan 

santri menulis sarasehan jurnalistik ramadan yang 

diselenggarkan harian suara merdeka. Kemudian perlu 

adanya follow up kegiatan gerakan santri menulis dan 

adanya pengklasifikasian peserta agar segi 

penulisannya terarah. Selain itu, tulisan-tulisan para 

alumni peserta gerakan santri menulis pun bisa 

terdokumentasikan.  

2. Pada evaluasi process adalah pelaksanaan kegiatan 

gerakan santri menulis sesuai dengan jadwal yang 

sudah dipublikasikan. Penyampaian materi maupun 
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pelaksanaan kegiatan sesuai dengan manual acara yang 

telah direncanakan. 

3. Pada Evaluasi output yakni kegiatan gerakan santri 

menulis setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam 

jumlah okasi tempat pelaksanaan kegiatan. Kecuali 

pada 2016 karena financial dan waktu yang dirasa 

kurang untuk mengadakan road show. 

 

B. Saran-saran 

Untuk upaya meningkatkan program-program atau 

kegiatan dakwah dalam serangkaian kegiatan gerakan santri 

menulis sarasehan jurnalistik ramadan harian suara 

merdeka, maka penulis merekomendasikan saran-saran 

berikut:  

1. Adanya perpanjangan waktu atau follow up kegiatan 

gerakan santri menulis, sehingga para alumni peserta 

bisa mempunyai wadah agar lebih mendalami kegiatan 

tulis menulis. 

2. Mendokumentasikan setiap tulisan yang dimuat pada 

surat kabar, majalah maupun buku yang telah ditulis 

oleh alumni peserta kegiatan gerakan santri menulis.  
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3. Membuat seremonial bagi para alumni peserta yang 

bersifat temu kangen sekaligus membahas ilmu 

jurnalistik lagi. Hal ini bisa disiasati dengan membuat 

FGD (Focuss Group Discussion) dengan menghadirkan 

pembicara. 

4. Mengadakan agenda temu alumni seluruh peserta 

kegiatan gerakan santri menulis dari berbagai daerah 

(lokasi kegiatan gerakan santri menulis).  

5. Menggandeng pihak-pihak yang bernaung dalam dunia 

tulis menulis dalam media cetak baik itu masih 

berkaitan dengan lokasi kegiatan gerakan santri menulis 

maupun pihak luar.  

 


