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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Komunikasi dakwah adalah komunikasi yang khas di mana seseorang 

komunikator menyampaikan pesan-pesan yang bersumber atau sesuai dengan 

ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, dengan tujuan agar orang lain dapat berbuat 

amal shaleh sesuai dengan pesan-pesan yang disampaikan. Dan media 

komunikasi berbasis internet yang digunakan beliau adalah sosial media 

Youtube. Youtube sendiri banyak digunakan oleh para da’i entah itu 

perorangan maupun dalam bentuk kelompok untuk mensyiarkan dakwah 

Islam kepada masyarakat (mad’u). 

  Hasil dari komunikasi dakwah melalui Channel Youtube Pemuda 

Tersesat dengan menggunakan analisis isi dan unsur-unsur dakwah dalam 

video yang dibagikan oleh Channel Youtube Pemuda Tersesat selama 2 bulan, 

terhitung dari tanggal 31 Maret -30 Mei 2022. Dari 7 video yang telah diteliti, 

dapat disimpulkan bahwa: 

7 Video yang diteliti di akun channel Youtube Pemuda Tersesat bahwa 

komunikasi dakwah yang dilakukan oleh Habib Husein Ja’far pada video yang 

dibagikan melalui channel Youtube Pemuda Tersesat memiliki kemampuan 

yang efektif untuk menjangkau masyarakat luas khususnya para anak muda 

dan pengguna media sosial Youtube dengan konten video yang dapat dilihat 

pada akun tersebut. Video-video konten yang mampu memberikan 
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pengetahuan tentang Islam sesuai dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah dengan 

sajian yang sangat menarik dan mudah dipahami dengan adanya bantuan 

penjelasan dari Habib Husein Ja’far sendiri pada konten video beliau agar 

mad’u mampu memahami maksud dari isi pesan yang dikomunikasikan dari 

konten video tersebut. 

 

B. Rekomendasi 

Penulis merekomendasikan kepada para da’i dan pengguna Youtube 

khususnya yang menggeluti berdakwah melalui media Youtube untuk 

membuat konten-konten video yang berisikan dakwah yang mudah 

dipahami mad’u yang akan dibagikan melalui channel Youtube yang 

dimiliki. Dan untuk para da’i pengguna Youtube yang baru memiliki 

channel Youtube untuk membuat konten video dakwah hendaknya 

memahami kondisi sekarang ini dan apa yang jarang orang pahami tentang 

Islam itu sendiri, bisa menggunakan materi dakwah yang mudah dipahami 

supaya para sasaran dakwah atau mad’u bisa memahami materi tersebut 

dengan mudah, karena dengan pengajaran yang baik dan materi dakwah 

yang mudah dipahami dapat membuat mad’u lebih bisa melakukan atau 

mengamalkan ajaran tersebut. Dan apabila ada seorang muslim yang ingin 

berdakwah akan tetapi tidak bisa ceramah atau berdakwah, alternatif paling 

adalah merepost ulang konten video dari Ustadz atau Habib yang kalian 

lihat dan tentunya dengan menandai atau mencantumkan nama dari Ustadz 
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atau Habib tersebut atau bisa juga men tag atau memberikan tanda bahwa 

karya dari channel Youtube yang kalian repost video nya. 


