BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat
disimpulkan bahwa pesan dakwah dalam acara Siraman Qalbu pada
channel Ustadz Dhanu Official sebagai berikut:
1. Pesan Akidah yang terdapat dalam penelitian yaitu iman kepada
Allah, Iman kepada Malaikat dan iman kepada Qada dan Qadar.
Dalam penelitian tersebut ada 4 video dan 5 narasi. Salah satu
narasi Iman kepada Allah yaitu " kita harus percaya, tidak boleh
su'udzan sama jin. Kita harus husnudzan sama Allah. Makanya
alhamdulillah 24 tahun ibu dan bapak menjaga akidah walaupun
itu sulit, akhirnya inilah hidayah dari Allah. Harus disyukuri,
mudah-mudahan ini menjadi kekuatan iman kita". Salah satu
narasi Iman kepada Malaikat yaitu " Malaikat itu gaib, surga dan
neraka itu gaib, nafsu pun juga gaib. Maka dari itu kita harus
belajar agama dengan baik dan mengaplikasikan dalam seharihari. Dan salah satu narasi Iman kepada Qadha dan Qadar yaitu “
Semua yang terjadi dimuka bumi ini atas izin Allah. Semua yang
terjadi, enak atau tidak itu yang terbaik untuk kita. Jadi terimalah
dengan lapang dada. Lebih bijaklah menghadapi kehidupan dan
lebih sabar”. Telah jelas dikatakan bahwa kita harus percaya
ketetapan yang Allah Swt berikan.

2. Pesan Ibadah yang terdapat dalam penelitain yaitu ibadah
qauliyah, qalbiyah dan amaliyah, yang memiliki 9 video daan 12
narasi. Salah satu narasi ibadah qalbiyah yaitu " kalo ada
masalah harus diselesaikan dengan serius, beliau malah santai.
Jadi Allah teruskan, dulu waktu gak suka respon, dilajurkan
Allah menjadi tidak respon, dan waktu beliau serius, malah bisa
respon sekarang". Salah satu narasi ibadah qauliyah yaitu " Kita
melakukan perbuatan baik itu harus mengucapkan basmallah,
tetapi kalau kita melakukan perbuatan baik tanpa mengucapkan
basmallah maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Sama hal
nya dengan seseorang yang bukan muslim tetapi melakukan
kebaikan". Dan salah satu narasi ibadah amaliyah yaitu “pasien
sering mengamalkan bacaan ta'awudan dalam sehari bisa
beratus-ratus kali. Padahal kalimat ta'awudan walaupun dibaca
sekali Allah akan tetap mendengarkannya”. Jadi telah jelas
bahwa setiap kita berdoa atau beribadah karena Allah, Allah
pasti mendengarkan doa-doa kita.
3. Pesan Akhlak yang terdapat dalam penelitian yaitu akhlak
kepada Allah dan Akhlak kepada sesama manusia, yang
memiliki 10 video dan 14 narasi. Salah satu narasi akhlak kepada
Allah yaitu " Jangan salahkan Allah.. Kamu diciptakan laki-laki,
kemudian lahir menjadi laki-laki. Tetapi orang tua pengennya
anak perempuan. Dengan tidak mensyukuri adany anak laki-laki
tersebut, maka masuklah jin perempuan". Dan Salah satu narasi

akhlak kepada sesama manusia yaitu “ Ketika orang tua
bangunin anaknya untuk shalat subuh itu sangatlah wajar, jadi
jangan marah”. Ketika kita disuruh atau ditegur orang tua maka
sangatlah wajar. Orang tua mengajarkan anaknya untuk kebaikan
bukan keburukan. Bagaimanapun keadaannya jangan sampai
marah kepada orang tua.
B. Saran
Beberapa saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yang berkaitan
dengan penelitian pesan dakwah dalam acara Siraman Qalbu pada
channel Ustadz Dhanu Official adalah:
1. Kepada penonton setia channel Ustadz Dhanu. Jika menonton
video tersebut, pahami pesan dakwahnya, jangan hanya
mengambil lelucon nya atau kisahnya saja. Karena banyak
sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut.
2. Pada zaman modern ini, youtube sangat digemari oleh semua
kalangan, untuk itu awasi selalu anak-anak yang dibawah umur
untuk mengakses youtube dan juga media sosial lainnya.
3. Kepada para peneliti yang akan datang, jika melihat atau
membaca penelitian ini hendaklah lebih mendalami apa yang
diteliti. Dan lebih dioptimalkan dalam meneliti

