
BAB V 

PENUTUP 

A.  Simpulan 

Pada bagian penutup ini penulis akan menyimpulkan semua yang menjadi pokok utama 

dalam penelitian yang telah penulis angkat pada skripsi ini. 

Kesimpulan ini berisikan ringkasan atas jawaban rumusan masalah yang telah penulis 

angkat sebelumnya pada sub bab lain didalam skripsi ini. 

Untuk yang pertama yang dapat penulis simpulkan adalah mengenai sejarah media 

broadcasting pada majelis konvensional. Sesuai yang telah ada pada bagian pembahasan 

penulis mengggambarkan bahwa sejarah awal terciptanya dan dilangsungkannya kegiatan Live 

Streaming pada majelis ta’lim yang semula bersifat dakwah secara konvensional yang utama 

adalah perkembangan dunia digital yang berkembang sangat pesat. 

Untuk itu perlunya inovasi dari para ulama khususnya dikalimantan untuk melakukan 

pembaharuan terhadap cara menyampaikan dakwah. Oleh sebab itu K.H Ahmad Zuhdiannor 

selaku ulama yang menjadi pencetus awal diadakannya kegiatan media broadcasting dengan 

mempertimbangkan saran dari AswajaNet yang menginginkan adanya sebuah wadah untuk 

memulai penyebaran dakwah melalui media digital. 

Tujuan awalnya adalah agar paham ahlussunnah wal jamaah lebih dikenal di media 

digital. Karna melihat banyaknya pemahaman yang sudah melenceng dari pemahaman yang 

dibawa oleh ulama terdahulu khususnya dikalimantan. Maka dengan adanya hal tersebut 

mulailah banyak yang mengikuti jejak langkah AswajaNet dengan membentuk tim media 

broadcasting sendiri. 

Selanjutnya tentu kegiatan media broadcasting yang menjadi masalah utama yang 

peneliti angkat tidak akan berjalan tanpa mengetahui dan menguasai peralatan baik Software 



ataupun Hardware yang akan digunakan oleh tim media broadcasting. Pada sub bab lain 

penulis telah menuliskan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan broadcasting 

pada majelis tali’m secara rinci dan lengkap terutama pada penggunaan aplikasi VMix. 

Penulis telah menjadikan penggunaan aplikasi VMix sebagai hal utama dalam skripsi 

ini. Didalam skripsi ini mungkin penulis mencantumkan sedikit teori mengenai ilmu 

komunikasi baik komunikasi massa ataupun segala bentuk teori komunikasi yang berhubungan 

dengan penelitian yang penulis angkat. Namun penulis lebih menyukai hal yang bersifat 

praktek langsung. 

Dengan menjelaskan bagaiman penggunaan aplikasi VMix secara langsung penulis 

menginginkan agar para pembaca dapat mengambil manfaat atas apa yang telah penulis angkat 

dalam penelitian ini. 

Selain itu penulis juga memberikan rincian peralatan seperti jenis kamera, lensa, PC , 

ataupun hal lain yang menjadi peralatan utama yang disiapkan untuk melakukan kegiatan 

broadcasting. 

Pada bagian akhir penulis akan mencoba menggambarkan kembali media yang 

digunakan sebagai tempat penyebaran dakwah melalui media broadcasting. Media yang dipilih 

adalah sebuah Platfrom digital bernama youtube yang dimana youtube adalah sebuah Platfrom 

digital yang digunakan oleh jutaan orang didunia. Sehingga pemilihan Platfrom youtube 

penulis rasa adalah hal yang sangat tepat. Selain itu akses dan penggunaan yang mudah juga 

menjadi alasan utama menjadikan youtube sebagai media penyebaran dakwah. 

Integrasi yang disediakan VMix juga sangat memudahkan para pengguna jika platfrom 

yang digunakan adalah youtube. Oleh hal tersebut juga lah penulis mencoba mengangkat 

tentang kolaborasi yang sangat bagus antara aplikasi VMix dengan Platfrom digital Youtube. 



Demikianlah kesimpulan yang penulis sajikan didalam penelitian ini semoga para 

pembaca dapat memahami dengan mudah apa yang penulis coba tuangkan didalam skripsi ini. 

 

B. Rekomendasi 

Sebagai penulis dari skripsi ini maka penulis merekomendasikan agar semua pihak 

yang terlibat didalam kegiatan broadcasting yang dilakukan agar lebih memahami tentang 

keinginan masyarakat melalui kreatifitas yang ditunjukkan pada saat melakukan kegiatan 

broadcasting. 

Selain itu hendaknya para tim yang bekerja menangani media broadcasting ini adalah 

orang yang memang benar-benar kompoten dibidang media broadcasting agar hasil yang 

dinikmati oleh masyarakat luas adalah hasil yang terbaik. 

Dengan banyaknya biaya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan broadcasting ini 

maka hendaknya para pecinta dakwah memberikan dukungan berupa biaya yang akan 

dimanfaatkan untuk kemajuan dakwah itu sendiri. 

Terakhir penulis merekomendasikan kepada masyarakat untuk memberikan feedback 

terhadap channel youtube yang melakukan kegiatan live streaming baik berupa like , komentar 

, ataupun saran agar dapat menjadi bahan evaluasi oleh tim media broadcasting masing-

masing. 

Demikianlah rekomendasi dari penulis semoga media broadcasting pada majelis 

konvensional ini dapat menjadi sebuah amal jariyah yang mengkat derajat setiap pelakunya di 

akhirat kelak. 

Penulis juga berharap hal ini dapat diteruskan oleh kalangan muda yang menjadi 

tonggak kemajuan dakwah nantinya. 



Sedangkan untuk para jamaah yang senantiasa mengikuti segala kegiatan yang ada pada 

channel youtube baik channel youtube Al-Mursyidul Amin TV ataupun Majelis Al-Madani 

Kuala Kapuas saya menyarankan agar semuanya tetap rutin mengikuti live streaming yang 

dilangsungkan dan memberikan feedback yang membangun untuk tim media broadcasting 

masing-masing. 

 


