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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang 

telah dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Mengacu pada aspek-aspek efektivitas yang telah 

dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

situs NU online efektif dalam memainkan fungsi dan 

perannya sebagai sunber informasi dakwah bagi 

masyarakat di Kecamatan Wanasari, Kabupaten 

Brebes.  

2. Ditinjau dari latar belakang responden dalam 

memberikan jawaban, ditemukan bahwa dari 

bebrbagai latar belakang usia, profesi, maupun tingkat 

pendidikan, responden masih tetep memberikan 

jawaban yang sama untuk semua aspek efektivitas 

situs NU online ini. Artinya, dari berbagai kategori 

usia, jenis pekerjaan, maupun tingkat pendidikan 

terakhir responden, bahwa situs NU online sebagai 

media dakwah bagi masyarakat di Kecamatan 

Wanasari, Kabupaten Brebes,  efektif memberikan 

nilai kegunaan, keobjektifan, nilai akuntabilitas, dan 

nilai ketepatan. 
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3. Dari hasil interview guide, bahwa rata-rata responden 

dalam mengakses situs NU online menggunakan 

media Handphone, rata-rata 30 menit dalam sehari, 

dan tiga kali dalam seminggu. 

B. Saran 

Mengacu pada kesimpulan diatas, maka dengan 

ini dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Situs NU online lebih meningkatkan lagi informasi 

dakwah Islam agar masyarakat penggunanya dapat 

menambah ilmu tentang agama Islam. 

2. Situs NU online dapat dijadikan contoh bagi situs-

situs online lain agar memuat informasi dakwah Islam 

yang moderat agar masyarakat Indonesia khususnya 

masyarakat di Kecamatan Wanasari, Kabupaten 

Brebes dapat lebih banyak pengetahuan mengenai 

Islam moderat. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah peniliti panjatkan kehadirat 

Illahi Rabbi Allah SWT, yang telah memberikan karunia 

berupa Rahmat, Taufiq, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada 

peniliti,sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah berupa skripsi. 

Karena keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki peneliti. Tentu dalam 

pembahasan-pembahasan skripsi ini ada kekurangan-
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kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga dalam 

penyajian skripsi ini terdapat kekurangan yang perlu 

dibenahi. Oleh karena itu harapan peniliti ada saran yang 

bersifat membangun guna menyempurnakan skripsi ini. 

Kepada pihak yang telah banyak membantu 

dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung, serta moril dan spiritual 

peneliti ucapkan terimaksih. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para 

pembaca pada umumnya. 

Aminnn… 
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