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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan 

Sesuai dengan masalah penelitian yang diambil yaitu tentang 

bagaimana Respon Para Pemirsa TPI Terhadap Dakwah Ustadz Danu 

Dalam Program Bengkel Hati Di Desa Banjarkemantren Buduran Sidoarjo 

dan Faktor apa saja yang mempengaruhi para pemirsa sehingga mengikuti 

dakwah yang disampaikan Ustadz Danu dalam program Bengkel Hati di 

TPI. Dari uraian dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

3. Dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti bahwa 

aktivitas menyaksikan tayangan Bengkel Hati Ustadz Danu direspon 

kognitif. Artinya, respon kognitif dari program Bengkel Hati adalah 

oleh para pemirsa jambe buduran sidoarjo direspon positif sebagai 

tayangan yang mengulas tentang penyakit-penyakit yang awalnya 

timbul dari tingkah laku mereka sendiri. Selain direspon kognitif acara 

Bengkel Hati ini juga direspon secara afektif. Yang dimaksud dari 

respon afektif disini adalah ternyata acara Bengkel hati dapat 

menimbulkan rasa tenang bagi pemirsa di Dusun Jambe 

Banjarkemantren Buduran Sidoarjo dalam menghadapi segala 

persoalan hidup, terutama dalam kasus membentuk rumah tangga 



38

sakinah, mawaddah warohmah. Sedangka respon behaviornya mereka 

bisa menjadi lebih baik salah satunya tidak marah-marah, tidak jengkel 

sama orang lain. 

4. Faktor yang mempengaruhi para pemirsa sehingga mengikuti dakwah 

yang disampaikan Ustadz Danu dalam program Bengkel Hati di TPI.

a. Faktor intern

Karena dari sekian masyarakat yang peneliti temui rata-rata 

memiliki pengalaman pribadi yang berhubungan dengan acara 

Bengkel Hati Ustaz Danu. Pengalaman yang sering sekali 

dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga terhadap keluarganya.

b. Faktor ekstern

Karena pengaruh cerita dari orang lain yang sudah melihat acara 

Bengkel Hati Ustaz Danu sehingga ikut melihat acara tersebut.

B.  Saran 

1. Bagi stasiun televisi TPI, diharapkan agar memberikan kesempatan 

kepada penelpon untuk bisa bertanya kepada ustadz danu. Karena 

kebanyakan masyarakat mengeluh susahnya telp bisa diterima dari 

sana. Dan mudah-mudahan acara Bengkel Hati ini bisa menjadi acara  

yang mampu mengemban dakwah Islam, sehingga syiar agama Islam 

tidak hanya didapat dimasjid saja melainkan juga televisi yang 

memberikan acara yang berisi dakwah islam. 
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2. Bagi masyarakat Jambe Banjarkemntren Buduran Sidoarjo untuk tidak 

bosan-bosanya melihat tayangan Bengkel Hati, karena disisi lain acara 

ini juga menuntun kita kejalan yang baik amar ma’ruf nahi munkar.

3. Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan 

disana sini, oleh karena itu dipersilahkan kepada para peneliti yang 

akan datang untuk mengembangkan hasil penelitian ini dengan proses 

produksi dan model komunikasi.




