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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN  

Setelah menjelaskan dan menganalisa pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya. Maka peneliti mencoba memberikan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Surat Kabar Harian Banjarmasin Post  yang terbit setiap hari yang berisikan 

tentang wawasan keislaman khusus ulan Ramadhan yang diberi nama Rubrik 

Mutiara Ramadhan yang mengangkat firman Allah dan hadist-hadist Rasulullah 

agar masyarakat lebih mengetahui dan bisa mengamalkan perintah Allah SWT 

dan Nabi Muhammad SAW.  

2. Dalam Surat Kabar Harian Banjarmasin Post Rubrik Mutiara Ramadhan Tahun 

2017 M/1438 H, terdapat pesan yang mengangkat nilai-nilai Agama Islam atau 

pesan dakwah, seperti tentang keimanan, Iman Kepada Allah, Iman Kepada 

Malaikat, Iman Kepada Kitab-Kitab, Iman Kepada Rasul, Iman Kepada Hari 

Akhir serta Iman Kepada Qada dan Qadar. Kemudian tentang ibadah, seperti 

Puasa, shalat, dan sedekah. Serta tentang akhlak kepada Allah dan sesama 

makhluk. 

3. Jumlah kategori pesan dakwah yang terdapat dalam Surat Kabar Harian 

Banjarmasin Post Rubrik Mutiara Ramadhan lebih dominan banyak mengandung 

pesan Akidah dari pada pesan Syariah dan akhlak.  
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B.  SARAN  

Adapun saran yang ingin disampaikan adalah :  

1. Bagi Redaktur Surat Kabar Harian Banjarmasin Post, diharapkan dapat 

meningkatkan kreatifitasnya dalam menyeru ajaran Islam dalam bentuk karya 

tulis, dan lebih bisa membuat metode sedemikian mungkin agar pembaca lebih 

menikmati dan bisa memahami isi serta mengamalkan isi Rubrik Mutiara 

Ramadhan tersebut.  

2. Bagi pembaca tidak hanya sekedar membaca sebagai waktu luang, namun 

dipelajari dan ditelaah nilai-nilai atau pesan apa saja yang terkandung di 

dalamnya. Jika terdapat nilai-nilai atau pesan-pesan yang baik atau ajakan kepada 

jalan yang baik serta benar maka dapat diikuti dan dipraktekkan alam kehidupan 

sehari-hari.  

3. Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dapat lebih 

meningkatkan rasa ketertarikan dalam bidang karya tulis yang selama ini 

dianggap sulit dan membosankan tapi sebenarnya tidak demikian. Untuk dapat 

mewujudkannya maka belajarlah dan bergabunglah dengan organisasi yang 

mengajarkan tentang tulis menulis.  

 

 

 

 

 


