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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa  dengan menggunakan analisis wacana model Teun A. Van 

Djik ditemukan isi pesan dakwah yang disampaikan Gus Miftah dalam 

menyampaikan dakwahnya kepada para pekerja malam. 

Dalam video dakwahnya di Terrace Cafeedisi 13 Oktober 2019 

ditemukan struktur makro dan superstruktur yang di dalamnya terdapat elemen 

tematik dan skematik. Dari transkip dakwahnya ditemukan tema dakwah yang 

mengandung pesan aqidah dan akhlak, serta teks disusun dengan diawali 

sabda Rasul. Sedangkan pada stuktur mikro yang terdiri dari semantik, 

sintaksis, stilistik dan retoris, ditemukan penggunaan kata-kata yang 

digunakan untuk menunjukkan dan memperkuat pesan, bahwa yang 

disampaikan Gus Miftah banyak membahas tentang permasalahan kehidupan 

sehari-hari, mulai dari masalah ekonomi sampai rumah tangga. 

Sedangkan pada video dakwah di Pasar Kembang edisi 16 April 2018 

ditemukan struktur makro dan superstruktur bahwa pesan dakwahnya 

mengandung pesan aqidah dan akhlak. Sedangkan pada struktur mikro, 

ditemukan kata-kata dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah 

diterima dan terkadang disisipi guyonan agar dakwahnya mudah diterima, 

tanpa merasa menggurui satu sama lain. digunakan Gus Miftah  

B. SARAN 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang ada, maka peneliti 

akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan serta evaluasi terhadap akun YouTube Gus Miftah Official, baik 

dalam hal pengelolaan atau dalam pembuatan konten dakwah.  

1. Sebagai salah satu akun penyebar dakwah Islam melalui media sosial 

YouTube, baiknya saat mengunggah atau memposting video dakwah yang 
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ada menggunakan durasi yang full atau lengkap, sehingga tidak terpotong-

potong per menit. Karena hal itu bisa menyulitkan penonton atau para 

mad‟u yang ingin menikmati keseluruhan video yang ada.  

2. Dengan adanya penyebaran dakwah melalui YouTube diharapkan para 

mad‟u bisa mengaksesnya dengan mudah dimanapun dan kapanpun, 

sehingga keperluan rohani mereka selalu terpenuhi. Akun Gus Miftah 

Official juga diharapkan bisa sebagai penerus dakwah para kyai-kyai, 

khususnya dari kalangan Nahdliyin. 

 

 

 

 

 

 

 


