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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian analisis tentang pesan-pesan dakwah 

yang terdapat pada Rubrik Bina Akidah dan Akhlak Majalah Suara 

muhammadiyah edisi Desember 2019 sampai Maret 2020, dengan 

menggunakan content analysis, atau sering disebut analisi kandungan (isi)  

terhadap artikel-artikel bernuansa dakwah , dapat diperoleh kesimpulan : 

1. Majalah Suara Muhammadiyah terbit dua kali dalam sebulan, Rubrik 

Bina Akidah dan Akhlak mengangkat tentang ketauhidan kepada Allah 

SWT dan bagaimana cara meniru perilaku rasulullah Saw dan 

mengamalkan sunnah-sunnahnya.  Dalam hasil penelitian dalam 

majalah suara muhammadiyah Rubrik bina Akidah dan Akhlak 

terdapat pesan-pesan dakwah seperti: 

a. Pesan Akidah yaitu iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, 

iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada Rasul, iman kepada 

hari Kiamat, iman kepada qhada dan qadar.  

b. Pesan syariah, sholat, zakat, infak, sedekah dan lain 

sebagainya.  

c. Pesan akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada 

Rasulullah, dan akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak kepada 

sesama makhluk.  
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Adapun pesan dakwah yang lebih banyak muncul dalam majalah suara 

muhammdiyah rubrik bina Akidah dan Akhlak edisi Desember 2019 – Maret 

2020 adalah pesan yang berisi kategori Akidah.  

 

B. Saran  

1. Tulisan atau isi artikel dalam rubrik Bina Akidah dan Akhlak 

sudah sangat mencerminkan nilai-nilai dakwah, namun akan lebih 

bagus lagi jika pemilihan isi dakwah di sesuaikan dengan hal-hal 

yang lebih kekinian sehingga membuat pembaca tertarik dan 

tergugah untuk membaca.  

2. Bagi para pembaca, hendaknya tidak hanya sekedar membaca 

tetapi juga menggali isi atau nilai-nilai yang terkaandung 

didalamnya, agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Untuk para mahasiswa khususnyan fakultas dakwah agar lebih 

meningkatkan rasa ketertarikan terhadap karya tulis yang mungkin 

selama ini dianggap membosankan. Berbagai cara bisa kita 

lakukan untuk meningkan minat baca agar generasi kita lebih maju 

lagi, iqra’( bacalah).  

4. Untuk segenap redaksi Majalah Suara Muhammadiyah, agar lebih 

mengembangkan lagi tulisan tulisan yang mengandung pesan-

pesan dakwah namun lebih kekinian, kemudian mendesain dengan 

semenarik mungkin agar lebih menarik perhatian para pembaca.  

 


