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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka hasil penelitian dapat 

disimpulkan terdapat Tujuh Belas episode pada akun Youtube Nussa Official 

yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini kemudian dikategorisasikan 

pada bentuk dan  pesan dakwah, diantaranya: 

1. Penulis mengelompokkan bentuk-bentuk komunikasi yang terkandung 

pada serial Nussa Official atas dua aspek pokok yaitu bentuk Non Verbal 

dan Verbal. Bentuk Non Verbal yaitu yang disampaikan melalui sikap, 

prilaku dan perbuatan seperti berwudhu sebelum tidur dan ketika ingin 

meredam amarah, mencuci tangan sebelum makan, makan tidak berdiri  , 

tidak meniup makanan yang panas mengingatkan membaca basmalah dan 

do’a-do’a ketika melakukan aktifitas, saling berbagi kepada sesama 

manusia dan tidak mengharap imbalan ketika membantu oang, 

mengajarkan hal yang baik kepada sesama seperti membuang sampah pada 

tempatnya, bersikap sopan santun dan memberi panggilan yang baik 

kepada orang lain, baik berbentuk gerak tubuh, mimik muka dan bahasa 

isyarat. Sedangkan bentuk Verbal yaitu yang disampaikan langsung seperti 

mengajak membaca basmallah, do’a dan ayat al-Qur’an, tidak lupa 

mengucapkan salam dan menjawab salam,  

2. Pesan-pesan Dakwah yang terkandung dalam serial Nussa Official ada 

tiga yaitu : Pesan Akidah yang terkandung dalam serial Nussa Official 
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yaitu percaya dan yakin bahwa Allah mengabulkan do’a yang mereka 

panjatkan serta meyakini bawa akan mendapatkan perlindungan dan 

keberkahan dari Allah SWT. Pesan Akhlak yang terkandung dalam 

serial Nussa Official adalah kesopanan, kerapian, keberanian, 

kesabaran, keramah tamahan dan gotong royong. Pesan Syariat yang 

terkandung dalam serial Nussa Official adalah membaca basmallah dan 

berdo’a sebelum melakukan aktifitas, kebersihan, makan dengan 

anjuran nabi, mengucapkan dan menjawab salam, bersedekah, 

menyambung silaturrahmi, diam ketika adzan, memperbanyak do’a 

dihari Jum’at, menyampaikan ilmu, ikhlas, tabah, tidak mubadzir, 

rendah hati, tidak mengulur waktu, meredam amarah dan berbakti 

kepada kedua orang tua. 

 

B. Saran 

  Setelah melakukan penelitian ini, kiranya masih banyak 

kekurangan disebabkan keterbatasan yang ada pada diri peneliti. Oleh 

karenanya besar harapan saya agar ke depan lebih banyak lagi literatur yang 

ditulis dan dikemas secaa lengkap dalam segi penggunaan media Youtube 

ini. Hal ini penting karena sekarang sangat pesat perkembangan Youtube 

dalam kehidupan sehari-hari kalau tidak ada aktifis dan akademis Dakwah 

yang menaruh pehatian terhadap hal ini maka peluang besar ini akan sia-sia. 

 

 


