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BAB V 

PENUTUP 

Setelah penguraian panjang diatas mengenai latar belakang masalah, penyajian 

data dan analisis pada beberapa bab sebelumnya tentang Pesan Dakwah dalam Podcast 

Deddy Corbuzier Dengan Habib Husein Ja’far “Buka Hijab Kita Sikat!! – Habib 

Tersesat Ke Podcast”, akhirnya sampai pada bagian terakhir yaitu kesimpulan dari 

penelitian. Pembahasan dalam penelitian ini kemudian dikategorisasikan dalam bentuk 

pesan dakwah, antara lain sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Pesan Dakwah Kategori Syari’ah 

Podcast ini tercipta karena fenomena Rachel Vennya lepas hijab yang 

belakangan kian marak viral di sosial media maupun saluran televisi, yang 

mana telah memicu trigger banyak masyarakat untuk berpendapat pro 

maupun kontra. Karena berhijab ialah wajib hukumnya bagi seluruh wanita 

muslimah yang telah mencapai masa aqil baligh hingga dalam hal ini, 

perempuan yang sering melepas kenakan jilbab, maka ia dianggap sebagai 

golongan orang munafik dan tidak mematuhi perintah Allah Swt. 

Walaupun jika ia harus melakukan hal itu demi profesionalisme dan 

tuntutan pekerjaan, hal itu tetap dilarang. 

Pesan dakwah kategori syari’ah lainnya terdapat pada pembahasan dua 

lelaki ini tentang taqlid. Menurut Habib kita boleh bertaqlid kepada 
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seseorang, namun tetap harus memiliki daya kontrol. Sebelum 

memutuskan untuk bertaqlid, harus benar-benar dilihat dulu, dikaji dan 

ditelaah sebelum benar-benar diikuti pendapatnya. 

2. Pesan Dakwah Kategori Aqidah 

Menurut penulis, podcast ini mengandung pesan dakwah dalam kategori 

aqidah karena menyangkut dengan keimanan seseorang terkait dalam 

keistiqomahannya memakai hijab. Habib Husein telah mengadvokasi agar 

wanita-wanita Muslimah yang ingin berhijab ini terdorong untuk 

menjilbabkan hati berbarengan dengan tubuhnya pula. Agar ketika nanti ia 

yakin memutuskan untuk berhijab, itu terjadi karena pilihannya secara 

berdaulat dan dia sadar bahwa itu yang terpenting bagi dirinya. Akibatnya 

seseorang itu tidak akan menyepelekan arti berhijab hingga berani 

melepasnya, karena ia sadar penuh atas perbuatannya dari lubuk hati nurani 

dan akal sehatnya, hingga kejadian seperti Rachel Vennya ini tidak akan 

terjadi lagi. 

3. Pesan Dakwah Kategori Akhlaq 

Podcast ini termasuk dalam pesan dakwah kategori akhlaq karena di 

dalamnya banyak terdapat pesan-pesan tentang perilaku manusia. Banyak 

pembelajaran yang bisa kita dapat disini apalagi terkait menerima dan 

menoleransi perbedaan, apapun bentuknya walaupun kadang tidak semua 

orang siap dengan perbedaan tersebut. Islam didefinisikan sebagai agama 

yang damai, hingga seringkali dirumuskan menggunakan istilah agama 
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“rahmatan lil ‘alamin” yang berarti “agama yang mengayomi seluruh 

alam”. Habib Husein seringkali mengatakan bahwa cinta itu tidak punya 

agama, tapi semua agama punya nilai cinta. Walaupun berbeda dalam 

kebenaran, tapi tetap sama dalam kebaikan. 

Habib Husein juga menyampaikan bahwa kita sebagai sesama manusia 

janganlah merasa diri kita lebih baik dari orang lain dengan menjatuhkan 

mereka, menjelekkan bahkan menghina orang secara berlebihan. Beliau 

berpesan, janganlah kita terlalu membenci sesuatu secara berlebihan karena 

bisa saja hal itu baik bagimu, berlaku pula sebaliknya dalam hal mencintai. 

4. Pesan Dakwah Kategori Mu’amalah 

Menurut penulis, mu’amalah memiliki ruang lingkup yang amat luas dan 

banyak keterkaitannya dengan beberapa pembahasan dalam podcast ini. 

Salah satu yang dibahas ialah bahwa jika kita tidak memiliki infrastruktur 

untuk menasehati seseorang, kita tidak punya ilmunya, tidak tahu 

konteksnya, tidak punya jaringan untuk menasehatinya, maka itu bukan 

urusan kita. Jangan pernah merasa bertanggung jawab atas diri orang lain 

karena kita hanya diberi tanggung jawab atas diri kita sendiri oleh Allah 

Swt. 

Dalam podcast ini juga membahas bahwa sekecil apapun tindakan yang 

kita lakukan dapat membawa dampak besar bagi orang lain. Habib 

mengutip perkataan Golden Rumi, “Manusia itu bukan tetesan di tengah 

samudera, tapi manusia itu adalah samudera dalam bentuk tetesan. Dia 
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itu kompleks.”. Hal ini memang sesuai dengan beratnya mengubah 

seseorang, dalam artian bukan hanya memberi kehidupan secara fisik 

maupun mentalnya. Jika kita tidak berhati-hati hingga salah dalam 

mengajarkan soal agama kepada orang lain, jangan heran kalau hal itu akan 

menciptakan trauma, terkhusus kepada anak. 

B. Saran 

Penulis amat sangat menyadari bahwa sejatinya tidak ada yang sempurna 

di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Maka dari itu 

setelah melihat hasil dari penelitian ini, penulis berinisiatif untuk menyuarakan 

beberapa saran yang kiranya berguna bagi khalayak umum, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam 

a. Penulis berharap kepada mahasiswa khususnya jurusan Komunikasi 

dan Penyiaran Islam untuk lebih bisa memilah-milih dan 

membedakan tontonan yang bersifat positif maupun negatif, 

terutama Podcast yang saat ini sangat gemar didengarkan maupun 

ditonton oleh khalayak luas. 

b. Diharapkan untuk memanfaatkan dengan semaksimal mungkin 

adanya media baru berupa podcast ini untuk menyerap dan menerima 

berbagai wawasan dan informasi positif dari dalamnya. 
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c. Diharapkan untuk terus mengembangkan ide dan inovasi yang 

dimiliki dengan adanya podcast ini sebagai sarana berkreasi dan 

pengembangan kreativitas. 

d. Diharapkan dapat memfilter semua isu bahkan tren yang 

bermunculan saat ditemui dalam bahasan suatu podcast, hingga tidak 

mudah mengikutinya apalagi jika hal itu tidak sesuai dengan norma 

yang berlaku di masyarakat. 

2. Peneliti selanjutnya 

Penulis sangat berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengungkap hal-

hal baru yang belum tercantum dalam skripsi ini, mengemukakan banyak 

pendapat entah darinya pribadi ataupun dari media-media lain yang 

sebelumnya tidak pernah ada, sehingga penelitian berikutnya akan lebih 

eksplisit dan lebih melengkapi bahasan sebelumnya, serta dapat 

dikembangkan dan dipengaruhkan ke hal-hal yang berbeda pula. 

C. Penutup 

Alhamdulillah rasa syukur tak terhingga ke hadirat Allah Swt. selalu 

mengiringi penulis, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan, 

segala untaian doa yang telah dikabulkan, sehingga sampai detik ini semua upaya 

yang dicurahkan dalam penyelesaian skripsi ini akhirnya terbayarkan sudah. 

Penulis dengat amat sadar meyakini terdapat banyak kekurangan dalam 

penelitian ini, entah dalam segi analisis maupun penulisan. Oleh karenanya, 
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penulis dengan segala kerendahan hati sangat menerima kritik beserta saran yang 

bersifat konstruktif guna membangun kemajuan dan berinovasi lebih baik lagi 

kedepannya. 

Selain itu tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang berperan dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Karena 

tak luput dari bantuan merekalah, skripsi dengan judul Analisis Isi Pesan Dakwah 

Dalam Podcast Deddy Corbuzier Dengan Habib Husein Ja’far “Buka Hijab Kita 

Sikat!! – Habib Tersesat Ke Podcast” dapat terselesaikan dengan baik. Semoga 

semua kebaikan mereka dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang berlipat 

ganda banyaknya. Sesungguhnya penulis menyadari bahwa seluruh kesalahan 

murni datangnya dari diri pribadi, sedangkan segala kebenaran dan 

kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Harapannya, semoga skripsi yang 

berdasarkan penelitian penulis ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, 

Aamiin ya rabbal ‘alamiin.  
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