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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

1. Pesan Dakwah Syakir Daulay melalui media Youtube (Channel Youtube 

VisualTv) 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang apa saja 

pesan dakwah yang disampaikan oleh Syakir Daulay dalam Channel 

Youtube VisualTv dengan 10 konten dakwah yang peneliti ambil. Pesan 

Akidah: dua judul pesan tentang Akidah Iman Kepada Allah, satu judul 

tentang Akidah Iman Kepada Allah dan Syariah Ibadah, satu judul tentang 

Akidah Iman Kepada Rasul, satu pesan tentang Akidah Iman Kepada 

Rasul dan Akhlah Kepada Allah. Pesan Syariah: tiga judul tentang pesan 

Akidah Ibdah, satu judul tentang Syariah Ibadah dan Akhlah Kepada 

Allah, satu judul tentang Akhlak Kepada Allah dan Iman Kepada Rasul. 

2. Gambaran Dakwah yang disampaikan Syakir Daulay Melalui Media 

Youtube (Channel Youtube VisualTv) 

Dakwah yang dilakukan Syakir Daulay merupakan dakwah 

menggunakan media yang modern atau dakwah melalui media sosial yaitu 

media audio visual media yang saat ini efektif dalam penyampaian pesan 

dakwah karena berisikan video dan audio sehingga setiap orang dapat 

meraskan seperti berada langsung di tempat majlis ta’lim yang diadakan 

secara nyata, media ini juga yang menjadi media yang tepat untuk zaman 

modern seperti saat ini. Seiring semakin majunya ilmu pengetahuan serta 



82 
 

teknologi manusia dan juga telah memasuki pada dunia Islam, khususnya 

pada awal abad ke 19 didalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan 

periode modern. 

Kemampuan Syakir Daulay dalam menciptakan dan memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai media dakwah perlu terus menerus diupayakan 

agar dakwah betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Prinsip 

“khair al-nas anfa’uhum li al-nas” dapat dijadikan landasan oleh para orang 

yang berada di jalan Allah dalam menggerakkan kegiatan dakwah di 

masyarakat. 

B. Rekomendasi 

1. Sebaiknya sebagai seorang da’i mampu memanfaatkan teknologi, seperti 

yang dilakukan oleh Syakir Daulay agar Islam semakin berkembang. 

2. Sebagai seorang yang mengenal Islam melalui media sosial seharusnya 

juga sering duduk di majlis ilmu secara langsung. 

3. Sebagai seorang penikmat dakwah dimedia sosial sebaiknya menelaah 

terlebih dahulu apa yang disampaikan terkait apa yang disampaikan, 

karena saat ini media sosial sering dijadikan untuk mengadu domba, 

menyebar fitnah dan menyebarkan berita-berita bohong. 

 


