BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Setelah mengetahui hasil penelitian dan melakukan pembahasan hasil
penelitian pada bab sebelumnya. Maka penulis mencoba memberikan
beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk pesan dakwah yang terdapat dalam rubrik Hikmah di surat
kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 ada dua yakni
perintah dan larangan. Bentuk pesan dakwah berupa perintah ada 4
buah dan bentuk pesan dakwah berupa larangan ada 4 buah. Bentuk
pesan

dakwah

dikatagorikan

perintah

(amr)

karena,

dalam

karangan/tulisan tersebut berisi kalimat/kata-kata wajib, diwajibkan,
kewajiban dan memerintahkan. Dan dikatagorikan larangan (nahyi)
karena dalam karangan/tulisan tersebut berisi kalimat/kata-kata
diharamkan, dan hukumnya jelas haram dan dilarang.
2. Pesan dakwah yang terdapat dalam rubrik Hikmah di surat kabar Radar
Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 meliputi pesan akidah, syariah
dan akhlak. Pesan akidah sebanyak 9 buah, pesan syariah sebanyak 75
buah, dan pesan akhlak sebanyak 14 buah. Pesan akidah berisi
pembahasan tentang Iman kepada Allah dan larangan syirik. Pesan
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syariah berisi tentang ibadah dan muamalah. Ibadah contohnya
pembahasan tentang bersuci (taharah) dan ibadah salat. Sedangkan
muamalah contohnya pembahasan tentang wali dalam pernikahan dan
perceraian.

Pesan

dakwah

dikatagorikan

pesan

akhlak

berisi

pembahasan tentang akhlak kepada Rasulullah, menjaga diri sendiri
(akhlak kepada diri sendiri), dan lingkungan (akhlak kepada makluk
dan lingkungan), serta membahas tentang bersikap baik kepada orang
lain (akhlak kepada sesama manusia).
3.

Sumber/dalil pesan dakwah yang terdapat dalam rubrik Hikmah di surat
kabar Radar Banjarmasin edisi Juli-Desember 2016 yaitu bersumber
dari Alquran dan Hadis Nabi SAW. Pesan dakwah yang bersumber dari
Alquran sebanyak 15 buah dan bersumber dari Hadis sebanyak 28 buah.
Pesan dakwah bersumber dari Alquran dan Hadis karena Alquran dan
Hadis merupakan pedoman hidup bagi umat manusia.

B. Saran-saran
Adapun saran yang ingin disampaikan adalah:
1. Bagi redaktur pelaksana Radar Banjarmasin dan sekaligus yang
menangani rubrik Hikmah diharapkan agar bisa memuat 2-3 penanya
dalam rubrik Hikmah yang terbit satu kali dalam seminggu yaitu pada
hari Jumat. Sehingga pesan dakwah dan wawasan keislaman yang
dimuat dalam surat kabar lebih banyak khusunya di dalam rubrik
Hikmah.
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2. Kepada pengasuh rubrik Hikmah diharapkan agar bisa memberikan
jawaban beserta contoh kongkritnya. Sehingga pembaca lebih jelas
memahami apa yang disampaikan dan dapat mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dapat
meningkatkan rasa ketertarikan dalam melakukan penelitian terhadap
karya tulis lainnya. Seperti gaya bahasa dalam penulisan sebuah
artikel, berita dan lainnya. Komunikasi verbal yang disampaikan oleh
tokoh dan lainnya.

