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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis dan mendeskripsikan hasil dan temuan data terhadap

artikel akhlaq yang tersedia didalam mesin pencari Yufid.com, maka peneliti

menyimpulkan bahwa :

1. Temuan pesan dakwah aklaq pada mesin pencari Yufid.com memiliki tiga

garis besar yakni : a) Akhlaq terhadap Tuhan (Allah SWT) yakni

senantiasa memuji Allah atas nikmat yang diberikan, akhlaq terhadap

Allah berikutnya adalah selalu beribadah Kepada, Takut Kepada Allah,

akhlaq selanjutnya adalah senantiasa berkhusnudzan kepada Allah. b)

Akhlaq terhadap sesama mahluk adalah akhlaq yang kita tampakan dalam

kehidupan sehari-hari baik itu kepada sesama manusia baik itu keluarga,

orangtua, anak, istri dan suami. Selain itu akhlaq terhadap sesama juga

harus ada ketika kita berinteraksi kepada mahluk lain seperti alam,

lingkungan, makanan dan hewan. c) Akhlaq terhadap diri sendiri yaitu

senantiasa bermuhasabah diri agar kita mengetahui aib-aib yang kita telah

perbuat, akhlaq terhadap diri sendiri yang selanjutnya adalah bekerja

dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT, bijak dalam bersosial

media, serta memiliki sifat malu dan jujur agar kita menjadi manusia yang

bermartabat dan senantiasa menghindarkan diri dari sifat dusta. Akhlaq
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terhadap diri sendiri juga harus mematuhi adab-adab dalam kehidupan

sehari-hari, misal tidak kencing dengan berdiri, Adab selanjutnya adalah

ketika dikamar mandi atau toilet tidak boleh berlama-lama. Ketika hendak

makan dan minum kita harus mematuhi adab seperti makan dan minum

dengan menggunakan tangan kanan, dan juga diperhatikan adab ketika

hendak membaca Al-Qura’an sebagai  kitab suci yang Allah turunkan

sebagai pedoman hidup manusia. Tidak bersiul  disembarang tempat dan

situasi. Senantiasa menghindarkan diri dari sifat kasmaran dan futur,

kasmaran tidak diperbolehkan karena itu merupakan hal kesia-siaan.

2. Metode dakwah yang digunakan oleh website-website yang tersedia

dimesin pencari Yufid.com  adalah metode Al Hikmah dan metode Al

Mau’idzah Al Hasanah sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nahal

ayat 125. Metode Al Hikmah   adalah metode yang digunakan dalam

aktivitas dakwah dengan penyampaian yang bijak sana dan penuh

keikhlasan. Selain itu ada beberapa website yang tersedia dimesin pencari

Yufid.com yang menggunakan metode Al Mau’idzah Al Hasanah yaitu

website www.kosultasisyariah.com, www.islamq.com, dan

www.almanhaj.com. metode Al Mau’idzah Al Hasanah adalah dengan

adanya interaksi tanya jawab antar netter dan penanggung jawab website.
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B. Saran-Saran

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan peneliti agar skripsi

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin menyampaikan saran-

saran sebagai berikut :

1. Bagi para netter agar bijak dalam memilih bacaan di internet, tidak begitu saja

menelan mentah-mentah informasi dan ilmu yang diperoleh dari bacaan

artikel yang tersedia di internet melainkan netter berusaha untuk

mendapatkan data yang valid agarterhindar dari informasi hoaks.

2. Kepada pihak Yufid.com untuk lebih mengupayakan adanya interaksi antara

pembaca dan pengelola website, agar kebutuhan akan keilmuan bagi para

netter dapat terpenuhi guna kemaslahatan kehidupan dunia dan juga akhirat,

yang nantinya keilmuan yang bermanfaat itu dapat menjadi amal zariah bagi

para pengelola Yufid.com dan juga pengelola website yang tersedia dimesin

pencari Yufid.com.

3. Kepada pihak Fakultas Ushuluddin, Adab & Dakwah serta intansi Institut

Agama Islam Negeri Kendari agar lebih memperhatikan fasilitas dalam

memperoleh keilmuan yang tidak hanya dapat diperoleh oleh mahasisiwa

melalu pengajaran yang dilakukan para dosen ataw hasil bacaan

diperpustakaan saja melainkan agar mahasiswa dapat mengakses

informasiyang lebih luas melalui teknologi internet.


