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 BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian pada bab sebelumnya dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian terhadap majalah ASUH sangat memuaskan. Majalah 

ASUH telah memainkan peranannya di dalam isi rubrik keagamaan 

penyebaran dakwah Islamiyah dengan menggunakan metode-metode dakwah, 

sehingga majalah ASUH diminati dan dijadikan salah satu sumber buku oleh 

sekolah-sekolah dasar, dan ini menunjukan kesan bahwa peranan media 

ASUH dalam penyebaran dakwah Islamiyah telah berhasil. 

2. Metode dakwah majalah ASUH sangat sesuai dengan golongan pelajar. 

Terdapat dua jenis pendidikan di dalam majalah ini yaitu pendidikan formal 

dan tidak formal. Selain itu konsep latihan di rumah merupakan metode yang 

digunakan oleh ASUH. Konsep ini memberikan kesempatan kepada pelajar 

mengukur tahap kefahaman mereka dengan menjawab soal-soal di bagian 

lembar-lembar soal  tersebut. Dengan metode yang disesuaikan ini, secara 

tidak langsung ia dapat memberi informasi secara tidak langsung kepada 

orang tua dalam memperhatikan dan mengawasi aktivitas anak-anak mereka. 
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B. Saran-saran 

Penulis menemukan penggunaan majalah sebagai media dakwah sangat sesuai 

sekali dan memainkan peranannya dengan berkesan, penulis juga ingin memberikan 

beberapa saran agar perkembangan media cetak umumnya dan majalah khususnya 

dapat ditingkatkan dari segi kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan diatas, maka dapatlah diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Tingkatkan promosi Iklan 

Seperti yang diketahui, majalah ASUH merupakan majalah anak-anak 

yang berunsurkan Islami dan dikenali sekitar perkotaan kota saja dan tidak 

diketahui oleh masyarakat luar perkotaan maupun pedalaman. Maka dari itu, 

pihak Galeri Ilmu Sdn. Bhd (GISB) perlu meluaskan bagian promosi iklan 

baik melalui media elektronik maupun media cetak seperti televisi, internet, 

radio, surat kabar, dan sebagainya, supaya masyarakat mengenali majalah 

ASUH secara langsung. 

2. Senantiasa Meningkatkan dan Meluaskan Pemasaran 

Majalah ASUH sukar didapatkan di luar daerah perkotaan dan 

pedalaman yang ada di Semenanjung Malaysia maupun Malaysia Timur yang  

mungkin disebabkan factor geografi dan biaya pengiriman yang mahal, tetapi 

masalah tersebut dapat di atasi dengan berbagai usaha dan peningkatan yang 

dibuat oleh pihak perusahaan GISB dari waktu kewaktu. Oleh itu, dakwah 

diseru dan disebarkan atas dasar kewajiban kepada semua umat manusia, 
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mungkin masalah tersebut dapat dipertimbangkan dan realisasikan pada masa 

yang akan datang. 

3. Tambahkan program dan Ilustrasi Warna Menarik 

Dalam majalah ASUH, banyak ruangan yang membangun pikiran dari 

segi praktisi dan teori mengikut perkembangan zaman saat ini, anak-anak 

semakin matang dan pandai menilai sesuatu. Oleh karena itu, bagian yang 

terlibat didalam reka bentuk, ilustrasi dan sebagainya perlu kreatif dalam 

mengolah halaman yang tertentu terutama dari segi warna dan gambar karena 

memainkan peranan yang penting kepada anak-anak yang lebih tertarik 

dengan sesuatu yang dapat membuat mereka senang dan gembira. Selain itu, 

tambahkan program video kartun dalam laman sosial Facebook ASUH seperti 

membuat video 3D tentang slot yang sudah tersedia yaitu “Godaan Syaitan”. 

Banyak  pembaca yang menggemari slot ini, dan dengan penambahan ini 

mungkin akan menambahbanyak lagi anak-anak yang ingin membaca majalah 

ASUH. 


