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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Isi Pesan Dakwah yang terkandung dalam Ketoprak saridi seri Bedhahe 

Ngerum yaitu: 

a. Mengajarkan untuk dapat bertanggung jawab atas hak dan 

kewajiban, dan akan ada hasil disetiap tindakan. Sebagaimana pada 

surat Ali Imron ayat 104 bertanggung jawab merupakan ajakan 

untuk melakukan kebaikan. 

antara lain  

b. Selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada 

manusia. mempercayai kuasa yang dimiliki Allah dan bertawakkal. 

c. Selalu menghormati guru sebagaimana hadits yang disampaikan 

“sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (H.R. Bukhori) 

d. Memiliki sifat tawakkal yang harus dimiliki manusia. Seperti 

dalam Firman Allah QS. Al-Maidah ayat 23. 

e. Sebagai manusia agar tidak mempunyai sifat sombong atau tidak 

pamer dengan kelebihan yang dipunyai, menganggap diri sendiri 

lebih baik dan meremehkan orang lain, dan memiliki sifat 

tawadhu’. Sebagaimana sabda Rasulullah “Takabur itu adalah 

menolak kebenaran dan lecehkan orang lain” (HR. Muslim). 

f. Bersikap tawadhu’ Allah akan meninggikan derajat apabila 

mempunyai sifat tawadhu’ sebagaiman Rasulullah bersabda “tidak 
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ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian 

(derajat). Oleh sebab itu tawadhu’lah kamu, niscaya allah akan 

meninggikan derajatmu” (HR. Dailami).  

g. Mengajarkan untuk selalu mempunyai rasa syukur, agar tidak 

merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki, dan percaya atas 

kuasa yang dimiliki Allah.  

h. Mengajarkan untuk mempunyai sifat adil kepada siapa saja, karena 

Islam mengajarkan bahwa semua orang mendapat perlakuan yang 

sama dan derajat yang sama, tanpa ada diskriminasi. Dan yang 

paling utama adalah iman kepada Allah. 

i. Pesan dakwah Saridin juga mengajarkan untuk saling menghormati 

dan menghargai orang lain, serta hidup rukun antara sesama 

(masyarakat), karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup tanpa 

bantuan masyarakat lain. 

2. Penyampaian pesan dakwah di Radio Thomson Semarang dalam artian 

melalui serial ketoprak dilaksanakan setiap hari senin malam selasa. 

Ketoprak Saridin yang disiarkan melalui Radio Thomson Semarang 

mempunyai pesan dakwah yang mengajarkan untuk kehidupan 

masyarakat.  

B. Saran-saran 

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah, penelitian saya hanya mencakup 

satu aspek yaitu mengenai isi pesan dakwah, masih banyak aspek yang 

dapat digali dan dikembangkan kembali. 
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2. Bagi Stasiun Radio, khususnya Radio Thomson Semarang lebih 

perbanyak serial ketoprak yang banyak memuat pengajaran kehidupan, 

agar banyak pendengar yang mengetahui banyak sejarah dan pengajaran 

yang terkandung dalam Serial Ketoprak. 

3. Bagi masyarakat, dakwah bukan hanya  di mimbar atau masjid saja, 

acara hiburan seperti ketoprak pun banyak mengandung pelajaran hidup 

yang termuat dalam dakwah melalui ketoprak. 

C. Penutup 

Selesai sudah penelitian Analisis Pesan Dakwah Ketoprak Saridi 

(Syekh Jangkung) di Radio Thomson Semarang. Peneliti mengucapkan 

permintaan maaf apabila ada kesalahan tulisan yang tidak disengaja. 

Masih banyak yang dikoreksi dan diteliti kembali. 

Semoga penelitian dapat bermanfaat bagi pembaca, dan semoga 

dapat bermanfaat bagi dunia akademisi baik dibidang agama maupun 

Negara. Peneliti menerima saran yang membangun dan menjadi penelitian 

ini lebih baik lagi. 


