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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Sebagai salah satu media elektronik yang terus 

berkembang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

dakwah, sejauh ini program Zona Qosidah tengah berusaha 

keras untuk menyuguhkan materi yang menarik dengan 

memperdengarkan musik bernuansa islami agar diharapkan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah 

Kabupaten Pati. Dalam penelitian yang diambil oleh penulis 

dengan judul “Dakwah Islamiyah melalui Acara Zona Qosidah 

di Radio Pas FM 101 Pati”, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Dakwah islami melalui acara keagamaan yang dilaksanakan 

radio PAS FM 101 Pati melalui acara Zona Qosidah, 

Lentera Iman, Tafsir Al-Qur’an, Tadarus Al-Qur’an, 

Sentuhan Qolbu Al-Hikam telah sesuai dengan tujuan dari 

dakwah dan mampu menyampaikan pesan dakwah yang 

meliputi pesan akidah, pesan syari’ah, dan pesan akhlak. 

2. Acara Zona Qosidah di radio PAS FM menampilkan lagu-

lagu yang syairnya sarat dengan makna, seperti lagu dengan 

judul Perdamaian, Kuncinya Surga, dan Sedekah yang 

isinya mengajak ke amar makruf nahi munkar, dan 

perbuatan yang berakhlakul karimah. Acara Zona Qosidah 

sudah melalui tahap perencanaan, pelaksanaan , dan 

evaluasi, yang menjadi penunjang keberhasilan acara 

tersebut. 

3. Hasil dakwah islamiah melalui Acara Zona Qosidah adalah 

penyampai pesan dakwah islami melalui lirik lagunya bisa 

dikatakan sudah sangat efektif dan efisien. Dengan Qosidah 

memberikan pesan dakwah bagi pendengarnya: 

a. Dapat menambah keimanan kepada Allah SWT, 

Malaikat-Nya, para utusan-Nya, qodo’ qodar-Nya, dan 

hari Akhir. 

b. Syair yang terkandung dalam Qosidah mampu 

memberikan semangat orang untuk beribadah dan taat 

terhadap Allah serta Rasulnya. 
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c. Dapat memberikan semangat orang yang mendengarkan 

untuk berbuat kebajikan dan menjauhi maksiat. 

d. Memberikan semangat bagi pendengar  untuk  mau 

bertindak amar ma’ruf dan nahyi munkar. 

e. Memberikan semangat para pendengar agar memiliki 

etos kerja tinggi dan berjiwa patriotis. 

f. Memberikan pengajaran kepada pendengar agar 

menjauhi gaya hidup mewah serta berbuat riya. 

g. Memberikan pengetahuan kepada pendengar untuk 

selalu tabah dan tegar dalam menjalani kehidupan, 

sehingga dalam pemutaran lagu qosidah tidak 

diperbolehkan menampilkan syair yang cengeng 

sehingga membuat orang malas bekerja. 

 

B. Saran 

Setelah penulis membahas secara teoritis 

menganalisis data yang ada hubungannya dengan 

pembahasan skripsi ini, maka penulis menyampaikan 

beberapa saran yang mungkin dapat menambah 

pengetahuan mengenai “Dakwah Islamiyah Melalui Acara 

Zona Qosidah di Radio PAS FM 101 Pati”.  

1. Bagi pengelola program acara Zona Qosidah , Saya 

sebagai penulis menyarankan agar acara Zona Qosidah 

yang dikelola ditambahkan waktu penayangannya dan 

diberikan selingan berisikan materi islami. Sebagai 

media untuk memberikan tambahan wawasan 

keagamaan Islam tentang hal-hal yang berupa motivasi, 

cara beribadah yang baik, bergaul dengan sesama 

manusia, yang diambil dari ungkapan ulama atau 

didasari suatu Hadis dan ayat Al-Qur’an. 

2. Bagi pendengar radio PAS FM terutama yang selalu 

mengikuti acara Zona Qosidah, saya sebagai penulis 

menyarankan untuk lebih memanfaatkan media tersebut 

sebagai sarana menambah  wawasan mengenai ilmu 

keagamaan, dalam hal ini adalah agama Islam. 

 

 

 


