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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Hasil data yang didapatkan dari analisis yang 

dilakukan peneliti terhadap pesan dakwah dan kelebihan 

serta kekurangan komunikasi dakwah dakwah pada video 

klip Ya Allah Biha Sabyan gambus adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pada analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka pesan dakwah yang ditemukan dalam 

penelitian ini. Pertama,  pesan aqidah meliputi iman 

kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada 

dan qadar. Kedua, pesan akhlak yang mengajarkan kita  

menghindari kegiatan yang dapat merugikan orang lain. 

Ketiga, pesan syari’ah yaitu sebagai orang beriman kita 

harus menjalankan kewajiban yang telah di perintahkan 

oleh Allah yaitu berupa shalat dan menghormati kedua 

orang tua kita. 

2. Penelitian ini juga menemukan kelebihan dan 

kekurangan video klip tersebut. Kelebihan berupa 

dakwah melalui media youtube dapat menjangkau 

masyarakat luas, penyampaian nilai-nilai dakwah 

melalui lirik lagu dan tidak terikat ruang dan waktu. 

Kekurangan dalam video klip ini berupa tidak adanya 

lirik serta subtitle dalam bahasa asing. Lirik dalam 

bahasa asaing diperlukan untuk membantu masyarakat 

luar memahami lebih dalam mengenai arti lirik dalam 

lagu Ya Allah Biha. 

 

B. Saran  
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian 

penulis terhadap video klip Ya Allah Biha Sabyan Gambus, 

peneliti memberikan saran untuk kebaikan Sabyan gambus 

dan masyarakat, Dengan tanpa maksud menggurui, peneliti 

berharap saran-saran tersebut dapat berguna untuk 

kedepannya, saran-saran tersebut adalah : 

1. Untuk grup Sabyan gambus, supaya tidak berhenti 

berkarya, musik islami harus terus hidup, di tengah-

tengah musik modern yang telah masuk ke Indonesia. 
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2. Untuk pendengar, ini salah satu cara mendapatkan 

siraman rohani dengan cara yang berbeda, yakni 

mendengarkan lagu dengan nuansa yang berbeda dan 

ditemani lirik yang mudah dicerna dengan makna yang 

mendalam 

3. Untuk para pendakwah, musik bisa dijadikan ajang 

dakwah, tanpa meninggalkan pesan tersebut di 

dalamnya. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang 

telah memberikan kelancaran serta kesehatan sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang 

berjudul, “ Analisis konten dakwah dalam suluk maleman 

di Channel Youtube Suluk Maleman Official “. Peneliti 

sadar bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kata sempurna, 

karena segala kesempurnaan hanya milik Allah SWT. 

Untuk itu, kritik dan saran sangat diperlukan dan peneliti 

harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan karya tulis ini. 

Semoga karya tulis ini bermanfaat, menambah wawasan 

dan dijadikan referensi untuk penelitian di masa yang akan 

datang. 

Akhir kata, peneliti menghaturkan banyak 

terimakasih kepada seluruh pihak yang mau membantu baik 

berupa tenaga, waktu pikiran dan motivasi selama penulisan 

karya tulis ini. Semoga Allah SWT membalas segala budi 

baik yang telah dikorbankan dan mendapatkan balasan 

berupa pahala yang berlimpah dan dimudahkan segala 

urusannya. 

 


