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BAB V 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Isi pesan dakwah terdiri dari pesan syar‟i, pesan akidah, dan pesan akhlak. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti atau menganalisis isi pesan 

akhlak. Akhlak adalah suatu tindakan yang timbul dari setiap diri seserang 

tanpa ada dorongan atau paksaan dari orang lain. Isi pesan akhlak yang di 

analisis oleh peneliti disini yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada 

sesama seperti akhlak kepada orang tua, akhlak kepada keluarga atau saudara, 

akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga, dan akhlak kepada diri sendiri. 

Isi pesan akhlak yang di analisis atau diteliti oleh peneliti dari channel 

youtube yufid-TV ini banyak memberikan perubahan kepada mad‟u 

khususnya mahasiswa ma‟had khalid bin al-walid baik perubahan dalam hal 

ibadah maupun perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu perubahan 

yang terjadi diantaranya mad‟u yang mulanya emosioanal sedikit demi sedikit 

sudah mulai tinggalkan, shalat mulai dikerjakan tepat waktu, menjaga aurat, 

menjaga tutur kata, adab-adab kepada sesama m ulai diterapkan, dan lebih 

berhati-hati dalam melakukan amal apakah sesuai dengan tuntunan Al-Qur‟an 

dan As-Sunnah atau tidak.  

Terjadinya perubahaan dalam diri mad‟u khususnya pada mahasiswa 

ma‟had khalid bin al-walid, peneliti mendapatkan bahwa tidak hanya dakwah 

atau ceramah dari channel youtube yufid-Tv saja namun dari channel-channel 

sunnah lainnya juga seperti Rodja-Tv, youtube Hanan Attaki, Youtube Adi 
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Hidayat, Youtube Khalid Basalamah, Youtube Firanda Andirja, dan lain 

sebagainya.  

B. Saran   

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

pertama, channel yufid-TV ini harus lebih banyak mempunyai jaringan 

dan lebih banyak dan sering mengupload konten-konten yang khusus anak 

remaja, nasehat-nasehat hidup, dan konten-konten lainnya lebih di khususkan 

misalnya untuk kaum remaja, kaum dewasa, anak-anak, khusus orang awam, 

dan sebagainya.  

Kedua, ustadz-ustadznya harus lebih rajin, giat dan lebih pandai dalam 

menampilkan konten-konten dakwah yang dapat menarik perhatian mad‟u 

seperti pemilihan judul dakwah, penyampaiannya, metodenya, dan 

sebagainya mengingat di masa pandemi covid-19 ini aktifitas-aktifitas di luar 

dibatasi.  

Dan ketiga, disarankan kepada mad‟u agar menjadikan channel youtube 

yufid-TV salah satu sumber dalam menuntut dan mencari ilmu Agama karena 

channel ini salah satu channel dakwah yang bermanhaj salaf yaitu sesuai 

dengan Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 
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LAMPIRAN I 

LAMPIRAN 

PEDOMAN PERTANYAAN NARASUMBER 

 

No. 

 

Pertanyaan 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang channel dakwah youtube yufid-TV? 

2. Dakwah apa saja yang Anda nonton untuk perubahan perilaku (akhlak) Anda? 

3. Dalam menonton dakwah channel youtube yufid-TV, apakah yang menjadi 

pertimbangan Anda? Apakah judulnya, ustadz-ustadznya, isi secara 

keseluruhan, atau asal nonton saja? 

4. Apakah dalam menonton video dakwah di youtube yufid-TV, Anda melakukan 

kegiatan lain seperti mencatat atau hanya dengar saja? 

5. Dalam segi perilaku, perubahan apa saja yang terjadi pada diri Anda setelah 

menonton video dakwah di channel youtube yufid-TV? 

6. Dalam menonton dakwah di youtube yufid-TV, adakah dari anggota keluarga 

atau teman nonton juga dakwah dari channel yufid-TV? 

7. Kapan dan seberapa sering Anda nonton dakwah dari channel youtube yufid-

TV? 

8. Bagaimana pendapat anda tentang akhlak? 

9. Menggunakan media apa saja Anda menonton, apakah HP, Laptop, Komputer, 

atau media lainnya? 

10 Berapa persen perubahan yang terjadi pada diri Anda setelah menonton video 

dakwah di channel youtube yufid-TV? 
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LAMPIRAN II 

LAMPIRAN 

HASIL WAWANCARA NARASUMBER 

Nama : Rohana  

NIM : 021.2319.0.0051 

Waktu : Rabu, 09 Juni 2021 

No. Jawaban 

1. Masha Allah sangat bagus , dan bisa memberikan motivasi motivasi lainnya 

perihal akhirat,  channel dakwah yang mudah banget dicerna bagi orang orang 

atau pemuda yang baru hijrah, channel yufid itu tidak ada campur baur dengan 

yang nama musik, kajian di yufid juga durasinya sangat sedikit bagus biar gak 

bosan kita mendengarnya, ustadz-ustadz sunnah yakni ustadz salafiyah yang 

bermanhaj atau beraqidah lurus sesuai dengan pemahaman parafusholeh dan 

yang paling penting channe tersebut channel yang dakwah yang sesuai dengan 

qoolallah (perkataan Allah/Al-qur‟an) dan qoolarasulullah (perkataan 

rasulullah/sunnah) 

2.  Banyak, salah satunya tentang bagaimana bisa memperbaiki hati, berbakti kepada 

orang tua, akhlak yang mulia, agar bisa sabar, perihal puasa, dan lain-lain 

3. Yang menjadi pertimbangan ana(saya) kenapa menonton dakwah di channel 

yufid-TV itu adalah para asatisdnya sunnah-sunnah, mereka menyampaikan 

dakwah mereka sesuai dengan qoolallahwa qoolarosul. Dan juga cara 

penyampaiannya juga tidak membosankan, dikarenakan mereka dakwah dengan 

menggunakan video yang langsung ada gambar serta prakteknya, sehingga yang 

menonton tidak merasa bosan, di lain sisi juga, karena memang ustadznya yang 

rekomendasikan buat di tonton kajiannya. 

4. Na‟am(iya) ana mencatatnya, terkadang juga tidak. Dan juga setelah nonton 

masha Allah ana langsung terpakau ingin mengerjakan apa yang telah ana 

dapatkan ilmu dari nonton video tersebut 

5. Alhamdulillah,,, sejauh ini ana sangat merasakan banyak perubahan yang ada 

pada diri ana, salah satunya dalam mendengarkan musik, yang awalnya ana 

masih mendengarkan musik nasyid dll, alhamdulillah setelah mengetahui tidak 

bolehnya mendengar musik, ana langsung sedikit demi sedikit membuangnya, 

hingga akhirnya ana sudah tidak ingin lagi mendengar musik, dalam hal bergaul 

juga ana ada perubahan serta dalam hal berkomunikasi dengan lawan jenis yang 

bukan mahrom, banyak intinya tidak bisa ana paparkan disini. Alhamdulillah 

semoga ana selalu mendapatkan hidayah dari Allah serta semoga ana tetap 

istiqomah di atas jalanNya yang haq 

6. Na‟am ada,, banyak teman-teman dan sohib ana yang menonton kajian di cahnnel 

yufid-TV ini. Keluarga juga ada alhamdulillah, semoga Allah tetap menjaga 

hidayah ini kepada ana dan keluarga ana serta kaum muslimah yang lainnya 

7. Kapan saja bisa, mau pagi, siang, sore, dan malam menjelang tidur juga. Dan ana 

juga nonton pada saat ana sedang futur atau down juga biar membangkitkan 
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semangat ana. Ana sering nonton 

8. Akhlak adalah bagaimana seseorang anak mengubah dirinya menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. 

9. Ana menggunakan media HP, terkadang dulu pas punya laptop pakai laptop, 

sengaja didownload banyak-banyak biar ditonton setiap saat hari aau setiap ingin 

menonton tanpa pakai jaringan 

10. Alhamdulillah, insya Allah hanya Allah yang tau seberapa berubah diri ana 

setelah menonton video dakwah dari yufid-TV. Yang ana tahu mungkin 

alhamdulillah lumayan 95% 

 

 Nama : Isna Ahadia 

NIM : 021.2319.0.0003  

Waktu :  Rabu, 09 Juni 2021 

No. Jawaban 

1. Pendapat saya tentang channel yufid-TV sangat bagus dan menjadikan diri ini 

semangat lagi dalam hal beribadah, konten-konten dakwahnya dikemas dalam 

bentuk yang memikat penonton untuk menonton, dan alhamdulillah channel 

Yufid-TV lebih membuat jiwa tenang  

2.  Biasanya tentang cara bagaimana menghindari sifat buruk terhadap sesama, 

cara taubat, puasa, membaca dan menghafal al-qur‟an dan beberapa judul video 

lainnya yang membuat saya tertarik seperti masalah akhlak terutama kepada 

Allah, orang tau dan kepada sesama 

3. Yang menjadi pertimbangan saya nonton kabanyakan dari judulnya, namum 

terkadang juga isi secara keseluruhan 

4. Tidak ada, saya hanya mendengarkan sambil merenungkan aau memahami apa 

yang disampaikan 

5. Perubahan kayak jiwa lebih tenang dalam menjalani hidup, kalau misal ada 

yang menyakiti, kayak lebih sabar aja gitu dan dibiarin berlalu saja dan sudah 

mulai menjaga pergaulan. 

6. Alhamdulillah ada baik dari teman maupun keluarga walaupun Cuma beberapa 

aja 

7. Ketika waktu-waktu saya sedang santai dan ketika iman lagi futur. Dan saat-

saat ini udah tidak sesering dulu karena beberapa tugas lainnya  

8. akhlak adalah manifestasi dari apa yang kita pahami, maka akan diwujudkan 

dengan perilaku kita dan jika pemahaman kita baik maka perilaku kita baik 

begitupun sebaliknya. 

9. Saya menonton hanya menggunakn HP 
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10. Insya Allah sekitar 45% 

 

Nama : Jumriati 

NIM : 021.2319.0.0031  

Waktu : Rabu, 09 Juni 2021 

No. Jawaban 

1. Sangat bagus karena ada konten motivasi dan banyak konten fiqih, akhlak dll 

untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Islam 

2. Biasanya tentang cara berbakti kepada orang tua, cara berpakaian yang syar‟i 

dan tentang fikih juga, motivasi juga 

3. Saya lihat dari isi keseluruhannya dan terkadang tanpa melihat apa-apanya yang 

penting nontn aja karena isi dakwahnya sangat bagus-bagus semua 

4. Kadang saya mencatat dan kadang tidak, kadang dengar sambil masak juga 

5. Saya lebih ketat lagi dalam mengatur waktu agar tidak terbuang sia-sia, periaku 

sya kepada orang tua dan teman juga ada perubahan dulu yang suka julid-julid 

sma teman dan keluarga mulai perlahan ditinggalkan 

6. Ada si Cuma 1 atau 2 orang kalau dari keluarga yang saya tau terus kalau dari 

teman mungkin ada dan mungkin mereka jauh lebih tahu tentang channel yufid-

TV ini daripada saya sendiri 

7. Seringnya si malam hari dan yang lain kalau tidak terlalu sibuk kapan aja saya 

nonton kalau ada mood. Dan saya nonton juga terlalu sering-sering banget si 

8. Akhlak adalah tingkah laku  yang sudah melekat pada diri seseorang. 

9. Menggunakan HP 

10. Wallahu‟alam si tapi menurut saya sendiri adalah sekitar 50% 

 

Nama : Nisma Handayani   

NIM : 021.2319.0.00   

Waktu : Rabu, 09 Juni 2021 

No. Jawaban 

1. Dakwah yufid-TV merupakan channel menurut saya sangat bagus untuk belajar 

ilmu agama karena dakwah yang disampaikan berdasarkan pemahaman salafus 

shalih yaitu bersumber dari al-qur‟an dan sunnah 

2. Biasanya tentang adab, akhlak kepada sesama makhluk dan terkadang saya juga 

nonton tentang tauhid dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan ilmu Allah 

3. Kalau saya menonton dakwah di yufid-TV ini lebih ke judulnya si yang paling 

sering dan paling banyak kayak gitu cari judul dulu baru nonton 
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4. Tidak saya mencatat tapi hanya mendengar saja 

5. Perubahan yang terjadi ada seperti akhlak jadi lebih baik, selalu bersyukur atas 

segala sesuatu, ikhlas menerima takdir, mengenal Allah lebih dekat itu aja si 

yang saya yahu 

6. Rata-rata teman saya menonton dakwah dari channel yufid-TV dan kalau dari 

keluarga masih belum ada si, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka 

agar mencari ilmu Allah dengan baik lagi  

7. Biasanya kalau lagi banyak kuota hampr setipa hari seperti setelah shalah 

subuh, sore dan menjelang tidur juga terkadang dan pada saat-saat santai ngga 

banyak pekerjaan lain. Bisa dikatakan seringdan bisa dikatakan tidak terlalu 

sering karena setiap buka youtube (atau lagi butuh ilmu yang tidak diketahui) 

8. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan 

secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan 

9. Hanya menggunakan HP saja 

10. Hampir 90% insya Allah 

 

Nama : Rubiati 

NIM : 021.2118.1..0107 

Waktu :  Rabu, 09 Juni 2021  

No Jawaban 

1. Menurut ana channel dakwah youtube yufid-TV ini channel yang bagus, karen 

apa? Channel ini memiliki bagian-bagiannya sendiri contoh yufid-TV bagian 

do‟a, bagian ceramah, bagian anak-anak dan masih banyak lagi cabang 

channelnya jadi channel ini dapat memudahkan kita dalam mencari 

pembelajaran yang kita inginkan. Dan cocok banget bagi orang yang tidak 

memiliki guru dalam belajara ilmu agama  

2. Untuk akhlah paling sering tentang akhlak kepada sesama makhluk, cara 

bergaul, bagaimana selalu sabar, ikhlas dalam menghadapi masalah dan tentang 

yang lain juga 

3. Yang jadi pertimbangan ana disana judul materi yang disampaikan, dan juga 

terkadang asal-asal nonton karena materinya yang menarik sehingga lama 

kelamaan bikin hati tertarik 

4. Terkadang kalau ana nonton suka nulis ketika materinya menarik untuk 

diamalkan. Tapi terkadang malas nulis 

5. Segi perilaku perubahan yang ana rasakan sekarang ini lebih menjaga diri dari 

sesuatu yang tidak baik, berusaha lebih bersikap baik kepada orang tua terutama 

dan kepada teman-teman juga 
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6. Alhamdulillah ada walaupun ngga banyak dari keluarga tapi kalau dari teman 

ana alhamdulillah ada juga da kita sering bagi-bagi ilmu gitu kalau lagi 

nongkrong 

7. Malam hari dan tidak terlalu sering. Biasanya satu kali dalam sehari itu pun 

malam hari 

8. Akhlak adalah perbuatan seseorang yang berasal langsung dari diri atau dalam 

hati yang dilakukan tanpa harus memikirkan terlebih dahulu perbuatan tersebut. 

9. Menggunakan HP dan terkadang televisi juga 

10. Untuk saat ini insya Allah nyampailah 70% 

 

Nama : Nurhidayatullah 

NIM : 021.2319.0.0067  

Waktu : Kamis, 10 Juni 2021   

No Jawaban 

1. Menurut saya channel youtube yufid-TV adalah channel yang maasha Allah 

sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk kaum dewasa maupun untuk 

anak-anak dan salah satu channel yang menyajikan kajian-kajian yang diisi oleh 

ustadz-ustadz yang lurus aqidahnya, insya Alla. Menyajikan video-video 

pendek yang membuat penonton tidak bosan, satu video fokus pada satu 

pembahasan dan juga tampilan video yang membuat penonton merasa tertarik 

2. Macam-macam yang berhubungan dengan akhlak dan yang tentang yang juga 

seperti tentang aqidah, manhaj, fikih dan juga tentang pernikahan 

3. Karena juduldan juga ustadz-ustadz yang menyampaikan kajian-kajiannya 

4. Kebanyakan saya hanya mendengar sambil melakukan aktivitas seperti 

memsasak, sambil berbaring dan jarang sekali saya mencatatnya 

5. Dari segi perilaku perubahan yang terjadi saya lebih memperhatikan adab 

kepada sesama, lebih berhati-hati dalam bertutur kata, aurat lebih dijaga dan 

tentang kehidupan sehari-hari saya juga lebih baik dari sebelum-sebelumnya. 

6. Dari teman-teman saya banyak yang menonton channel dakwah yufid-TV ini 

dan kalau dari keluarga saat ini belum ada 

7. Saya nonton ketika tidak ada kegiatan yang terlalu banyak dan kebanyakan atau 

keseringan diwaktu malam hari. Dan terkadang setiap hari jika ada kuota 

internet  

8. Akhlak adalah perilaku, tabiat atau perangai seseorang yang didorong oleh 

keinginannya untuk melakukan perbuatan baik. 

9. Menggunakan HP 
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10. Insya Allah 80% tapi wallahu‟alam si saya tidak bisa memprediksikannya 

 

Nama : Zulfitri 

NIM : 021.2319.0.0046 

Waktu : Senin, 05 April 2021 

No Jawaban 

1. Menurut ana channel dakwah yufid-TV ini bagus dan sangat bermanfaat, 

channel ini recomended bangat untuk yang baru hijrah, karena cara 

penyampaiannya dakwah menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang 

awam dan menjelaskan isi dakwah sesuai dengan al-qur‟an dan as-sunnah, 

dakwah yang dikemas untuk anak-anak sangat menarik perhatian anal-anak 

untuk mendengarkan dakwahnya, channel dakwah yufid juga membawa 

imajinasi kita ketika menyampaikan dakwah yang disampaikan jadi dakwahnya 

yang disampaikan mudah diterima. 

2. Kalau tentang akhalak biasanya mencari tentang bagaimana menjaga hati, 

bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana kepada sesama muslim 

maupun non muslim dan tentang dakwah-dakwah yang lain juga 

3, Yang menjadi pertimbangan saya dalama menonton dakwah yufid-TV ini isi 

secara keseluruhan dan asal nonton saja apalagi yang manarik hati 

4. Ia benar saya mencatat hadist-hadist dan beberapa point-point tertentu 

5. Saya semakin rajin beribadah, sering muhasabah diri, manjaga adab kepada 

orang tua, kepada yang lebih besar dan kepada sesama dan perubahan-

perubahan lainnya 

6. Alhamdulillah ada baik dari teman maupun keluarga 

7. Waktunya saya nonton ngga tentu dan saya sering nonton tergantung kuota 

biasa dalam sehari 3 kali 

8. Akhlak adalah perbuatan yang ada didalam diri kita dan sangat berpengaruh 

bagi kehidupan kita 

9. Menggunakan media HP karena lebih simple bisa mendengar ceramah yufid-

TV ini dimana dan kapan saja 

10. Insya Allah 80% 

 

Nama : Maulida Haerani 

NIM : 021.2319.0.0055 

Waktu : Senin, 04 April 2021 

No. Jawaban 

1.  Pendapat saya tentang channel yufid-TV merupakan salah satu channel youtube 

yangdakwah yang memberikan kita motivasi termasuk saya pribadi dan banyak 
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digemari oleh masyarakat baik dari kalangan remaja yang baru-baru hjrah dan 

lain-lain 

2. Tentang bagaimana selalu sabar, rendah hati, bagaimana berbakti kepada orang 

tau, tentang keutamaan shalat, tauhid, adab tentunya, dan masih banyak lagi  

3. Kalau saya tidak ada pertimbangan apa-apa karena baik ustadz dan apa yang 

disampaikannya bagus semua 

4. 

 

 

Ia saya lebih memilih mencatat point-point yang penting saja setiap kali saya 

nonton 

5. Alhamdulillah saya auratnya lebih dijaga, pergaulan juga serta lebih tidak 

emosional serta tidak terlalu memperpanjang masalah serta lebih menjaga 

ibadah shalat atau shalat lebih tepat waktu gitu. 

6. Alhamdulillah dari teman-teman  saya banyak yang nonton dan dari keluarga 

ada yaitu bapak saya senang nonton dakwah channel youtube yufid-TV 

7. Biasanya sore hari, malam, dan terkadang setelah shalat subuh. Bisa dikatakan 

sering karena dalam sehari bisa dua kali 

8. Akhlak adalah tingkah laku seseorang terhadap sesamanya, entah itu kepada 

orang yang lebih kecil, sama besar atau yang lebih tua darinya 

9. Lebih sering menggunakan HP saja 

10. 55% insya Allah 

 

Nama : Hayatun Nufus 

NIM : 021.2319.0.0058 

Waktu : Sabtu, 02 April 2021 

No Jawaban 

1. Pendapat ana terkait channel dakwah yufid-TV ini sangat bagus karena setiap 

dakwah yang disampaikan disertai dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-

qur‟an dan sunnah 

2. Tentang bagaimana akhlak kepada sesama seperti kepada orang tua, guru, 

teman dan sebagainya, tentang mentup aurat, dan tentang yang lain sepertui 

bersedekah, fikih, puasa, shalat 

3.  Tidak ada pertimbangan si,, karena dakwah-dakwahnya bagus dan apa yang 

kita cari insya Allah ada dan jelas juga penyampaiannya. Namun terkadang juga 

si lihat-lihat judulnya 

4. Ia mencatat dan meresapi videi yang ditonton 
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5. Lebih menjaga pergaulan, menjaga aurat, perlakuan kepada orang tua, keluarga 

dan kepada sesama lebih dijaga, adab serta lebih sering istigfar 

6. Ia ada yaitu dari teman saya 

7. Biasana di sore hari aja si dan tidak terlalu sering banget nontonnya 

8. akhlak adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir atau kita melakukannya 

secara spontanitas dan sesuatu yang sering kita lakukan dengan sengaja dan 

tanpa paksaan 

9. Menggunakan media HP aja  

10. Adalah sekitar 30% 

 

Nama : Hasri Ainun 

NIM : 021.2319.0.0005 

Waktu : Jum‟at, 01 April 2021 

No Jawaban 

1. Menurut ana channel dakwah seperti yufid-TV ini adalah channel yang bagus 

dan sangat baik untuk ditonton dan bahkan baiknya channel seperti ini harus 

didukung, dikembangkan dan bahkan diperluas. Sebab isi dari channel dakwah 

yufid-TV ini insya Allah tak lepas dari al-qur‟an dan sunnah sesuai pemahaman 

salafush shalih 

2. Kalau tentang akhlak biasanya bagaimana akhlak kepada sesama, bagaimana 

cara seorang musliamah dalam Islam, dan tentang lainnya seperti tentang 

tauhid, bagaimana hubungan dengan Allah dan sesama manusia, ada tips-tips, 

cara beribadah sesuai al-qur‟an dan sunnah sesuai pemahaman salafush shalih, 

kajian kitab dan masih banyak lagi 

3. Kadang asal nonton sih dan kadang juga judulnya, kalau mengeni ustadz-

ustadznya hafizhahumullah, ana percaya insya Allah mereka adalah orang-

orang yang telah Allah bari taufik  

4. Sesakali ana mencatat isi dakwah tersebut dan sesekali juga melihat komentar, 

bagaimana tanggapan masyarakat luas mengenai materi dakwah yang 

disampaikan 

5. Alhamdulillah banget saya lebih tau banyak hal tentang ilmu Allah jadi sedikit 

demi sedikit banyak perubahan pada diri saya sendiri seperti cara bergaul, cara 

berpakaian, adab lebih saya jaga, aurat juga 

6. Ia alhamdulillah ada terutama dari teman-teman saya banyak dan dari anggota 

keluarga juga 

7. Saya nonton biasanya di pagi hari, sore dan malam juga. Lumayan seringlah 

insya Allah 
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8. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuau keinginan 

secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan 

9. Dulu waktu ada TV nontonya melalui TV tapi sekarang hanya bermodal HP aja 

10. Insya Allah 90%  tapi wallahu‟alam sih. 

 

Nama : Indah Apriani 

NIM : 021.2319.0.0039 

Waktu : Jum‟at, 01 April 2021 

No Jawaban 

1.   Yufid-TV adalah channel sunnah yang direkomendasikan sekali untuk pemuda 

yang baru hijrah dan para penuntut ilmu agar tidak salah dalam mengambil 

ilmu, karena yufid-TV insya Allah apa yang dishare itu amalan dan ilmunya 

sesuai dengan ajaran Rasulullah Shalallahu‟alahi wasallam dan al-qur‟anul 

karim, dan alhamdulillah tanpa musik juga jadi anak-anak bisa tetap belajar 

sambil bermain tanpa mendengarkan musik .  

2. Biasanya tentang cara berpakaian, cara bergaul, tentang tauhid, yang 

berhubungan dengan orang tua,  ilmu aqidah, hubungan kita dengan tetangga 

apalagi sekarang kitakan sedang merantau di kampung orang jadi perlu juga 

kita tau tentang masalah kayak gitu sih sehingga sedikit demi sedikit membawa 

perubahan dalam diri saya dan yang lain-lain juga. 

3. Asal nonton saja, karena apapun yang di share sangat penting bagi saya yang 

fakir ilmu agama Islam 

4. Saya tipe siswa yang lama sekali dalam mencatat dan tidak mengerti jika 

mencatat inti-intinya saja, maka dari itu saya jarang mencatat tapi jika saya 

perlu saya akan kembali ke tema tersebut untuk mendengarkannya kembali. 

Semoga Allah memudahkan saya dalam mencatat karena mencatat/menulis 

sebenarnya tips mengikat ilmu 

5. Alhamdulillah , sekarang saya lebih bersabar ketika ibu saya meluapkan isi 

hatinya, lebih memilih diam dan mendengarkannya saja, jika berat sayapun 

menangis, tapi nangisnya bisik-bisik sambil berdo‟a kebaikan untuk ibuku 

tercinta itu, jadi lebih ikhlas saja dah menerima takdir Allah kepada saya, lebih 

menjaga pergaulan, dan sebagainya. 

6. Ada, saya ataupun teman yang lain selalu berbagi dengan cara membuat status 

whatsapp, facebook, atau mengirim videonya ke grup-grup sosial media 

lainnya, dan ini mungkin cara yang paling efektif untuk berbagi ilmu atau 

mendakwahi teman yang belum hijrah, karena zaman sekarang banyak manusia 

yang mengahabiskan waktunya di media sosialnya. Wallahu‟alam 

7. Ketika sore, malam dan terkadang setelah shalat subuh. Insya Allah saya sering 

menonton, dalam sehari bisa 3 atau 4 kali 
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8. perilaku itu sangat penting dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Akhlak baik 

bisa meninggikan derajat seseorang di surga. Bahkan sering dibicarakan, orang 

yang berakhlak baik seperti murah senyum dan selalu bertutur kata baik l ebih 

disukai dari orang yang dermawan 

9. Menggunakan media HP saja 

10. Alhamdulillah hampir 100% perubahan dari zaman jahiliyyah hingga sekarang, 

semoga Allah azza wajalla memberi taufik agar selalu istiqomah di jalan-Nya 

dan terus menambah ilmu agar senantiasa merasa rendah di hadapanNya 

 

Nama : Nurlailah 

NIM : 021.2319.0.0010 

Waktu : Jum‟at, 01 April 2021 

No Jawaban 

1. Channel dakwah yufid-TV channel dakwah yang bagus, perpaduan video yang 

dibalut dengan komposisi yang bagus hingga keseluruhannya bisa menarik 

minat penonton 

2. Mencari motivasi-motivasi untuk menjadi lebih baik, baik dalam berkata, 

beribadah, berpakaian dan sebagainya 

3. Lebih ke temanya atau judulnya sih kalau saya pribadi 

4. Hanya melihat dan mendengar,,,kadang-kadang mencatat jika ada quotes yang 

bagus 

5. Saya lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam bergaul, dalam berpakaian da 

sebagainya agar tidak menumbulkan masalah 

6. Ada tapi baru dari teman saja sih 

7. Ketika sedang istirahatatau sedang tidak tidak ada aktivitas yang terlalu banyak 

8. Akhlak adalah tingkah laku seseorang terhadap orang lain, baik terhadap orang 

dekat maupun orang jauh seperti sahabat, teman dan lain-lain. 

9. Menggunakan HP 

10. Adalah sekitar 40% 

 

Nama : Safrina Dwina 

NIM : 021.2419.0.0002 

Waktu : Jum‟at, 09 April 2021 

No Jawaban 

1. Alhamdulillah yufid TV channel yang sangat bagus, channel yang recomended 

banget untuk yang baru hijrah, karena di dalamnya berisi banyak sekali ceramah-
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ceramah yang sangat menggugah semangat untuk terus belajar sunnah 

2. Kalau akhlak saya lebih suka tentang ang berhubungan dengan akhlak kepada al-

qur‟an, kepada orang tua, guru, dan bagaimana untuk selalu istiqomah di 

jalanNya 

3. Karena isi ceramah dan judulnya 

4. Kalau yang isi ceramahnya saya pernah tau isinya saya ngga mencatat tapi kalau 

ada ilmu baru, baru saya mencatat isi ceramahnya 

5. Alhamdulillah saya sekarang auratnya lebih dijaga, pergaulan juga, dan 

ibadahnya lebih dikuatkan lagi 

6   Alhamdulillah ada baik dari keluarga maupun teman saya 

7. Biasanya saya menonton dan mendengar dakwah yufid TV pada malam hari 

karena lebih khusyuk jika mendengar di jam-jam malam 

8. Tingkah laku seseorang ang dilakukan tanpa paksaan 

9. Menggunakan HP 

10. Masih 70% 

 

Nama : Fina Auliya Syabana 

NIM : 021.2319.0.0028 

Waktu : Rabu, 07 April 2021  

No Jawaban 

1. Channel yang sangat bermanfaat dan sangat mempermudah dalam menuntut 

ilmu syar‟i dan pembahasannya sesuai dengan al-qur‟an dan sunnah 

2. Tentang bagaimana kepada sesama makhluk, berbakti kepada orang tua, 

bagaimana selalu sabar dan ikhlas dalam segala hal 

3. Pertimbanga saya, siapa yang menyampaikan ilmu tersebut (ustadznya), ilmu 

apa yang disampaikan dan bagaimana cara penyampaiannya. 

4. Biasanya mencatat di buku khusus kajian 

5. Lebih berhati-hati dalam melakukan suatu amalan, lebih teliti apakah amalan 

tersebut sesuai dengan tuntunan al-qur‟an dan as-sunnah atau tidak dan lain-lain  

6. Alhamdulillah ada tapi dari teman aja sih dari keluarga belum ada 

7. Malam atau sore hari. Dan lumayan sering saya nonton 

8. Tingkah laku seseorang yang memicu pada perbuatan baik tanpa 

mempertimbangkan pikiran terdahulu 
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9. Menggunakan media HP 

10. Kurang lebih untuk saat ini bisalah 55% 

 

Nama : Siti Erlina  

NIM : 021.2118.0.0080 

Waktu : Rabu, 07 April 2021 

 

No Jawaban 

1. Yufid TV menurut saya merupakan channel dakwah yang sangat dibutuhkan 

untuk orang-orang yang awam akan pemahaman agama, apalgi tentang hukum, 

kenapa? Karena yufid-TV sendiri banyak menyediakan tentang pembahasan 

hukum-hukum dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat 

2. Insya Allah apapun yang berhubungan dengan akhlak saya nonton karena 

akhlak adalah hal yang paling penting bagi seorang  yang berilmu dan tentang-

tentang yang lain juga sepeti tentang fikih dan video-video lainnya juga karena 

didalamnya menyediakan banyak tentang hukum-hukum dengan menggunakan 

dalil-dalil yang kuat. 

3. Judul dan isi secara keseluruhan 

4. Tidak mencatat jadi hanya mendengar saja sih 

5. Dari segi prilaku alhamdulillah ada seperti lebih memahami gimana hukum 

sebenarnya tentunya dan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya dalam 

kehidupan sehari-hari baik dalam hal bergaul, berpakaian, adab-adab tentunya 

juga. Dan saya sekarang lebih menghargai dan menerima nasehat. 

6. Kalau dari keluarga belum ada tapi kalau dari teman sudah banyak yang 

mengenal dan menonton di channel yufid TV 

7. Kadang-kadang di sore hari, malam hari dan diwaktu-waktu luang dan 

nontonnya lumayan sering 

8.  Akhlak adalah suatu hal yang dapat meninggi derajat seseorang  

9. Hanya menggunakan HP 

10 Insya Allah 65% 

 

Nama : Amda Fitri Ramadani 

NIM : 021.2319.0.0021  

Waktu : Jum‟at, 09 April 2021 

No Jawaban 

1. Pendapat saya tentang yufid TV ini channel yang dakwahnya yang bagus, 

bahasa dan penyampiannya mudah dipahami oleh semua kalangan dan sesuai 
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dengan al-qur‟an dan as-sunnah 

2. Biasanya tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, adab kepada sesama da 

tentang yang lain juga seperti shalat, puasa, fikih ibadah dan lainnya 

3. Ketika menonton, saya akan pertimbangkan judul terlebih dahulu kemudian 

siapa penyampainya (ustadznya) 

4. Saya tidak mencatat, saya lebih fokus melihat dan mendengar saja 

5. Dari segi prilaku saya lebih menjaga diri dalam bergaul, lebih berhati-hati 

dalam bertindak, muncul dorongan untuk bertindak lebih tenang. 

6. Ia dari keluarga ada dan dari teman-teman juga banyak yang nonton 

7. Malam harim sore dan biasanya setelah subuh. Tidak terlalu sering namun 

dalam seminggu bisa 3 atau 4 hari 

8. akhlak adalah  tingkah laku seseorang terhadap sesamanya, entah itu kepada 

orang yang lebih kecil, sama besar dan orang yang lebih tua darinya. Orang 

apabila akhlaknya baik, maka dia akan dihormati dan akan menjadi buah bibir 

yang baik bagi setiap orang yang membicarakannya 

9. Menggunakan HP 

10. Yang saya rasa insya Allah 50% 

 

Nama : Efi Astina Rahayu 

NIM : 021.2319.0.0035 

Waktu : Jum‟at, 09 April 2021 

No Jawaban 

1.  Yufid TV menurut saya penyampaian dakwahnya sangat menarik dan sesuai 

dengan al-qur‟an dan sunnah serta penjelasannya sangat jelas jadi sangat mudah 

dipahami 

2. Banyak kalau tentang akhlak dan begitu juga tentang dakwah lainnya seperti 

tentang tauhid, aqidah, thaharah, fikih, siroh, keutamaan menikah dan lain-lain 

3. Tidak ada pertimbangan apapun jadi apa yang ada di channel tersebut saya 

nonton aja karena menurut saya setiap penjelasannya sanga bagus dan sesuai 

dengan al-qur‟an dan sunnah  

4. Tidak mencatat jadi hanya mendengar saja 

5. Dari segi prilaku saya lebih menjaga tutur kata, menjaga pergaulan, menjada 

adab kepada sesama dan mengetahui banyak hal tentang ilmu agama 

6. Ada yaitu teman saja dari keluargabelim ada sih 
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7. Pagi, malam hari. Dan sangat sering jadi tidak bisa dihitung berapa kali saya 

nonton 

8. Tingkah laku baik/buruknya sesorang itu sendiri kepada keluarga, teman, guru, 

orang lebih tua maupun muda dan sebagainya. 

9. Menggunakan HP saja 

 Insya Allah 79%        

  

 

Nama : Rosidah 

NIM : 021.2319.0.0068 

Waktu : Selasa, 06 April 2021 

No Jawaban 

1. Pendapat saya tentang yufid TV sangat bagus karena menyajikan video-video 

yang mudah dipahami, baik video tentang tauhid, nasehat-nasehat, dan kisah-

kisah para sahabat 

2. Tentang bergaul, adab kepada sesama muslim maupun non muslim dan 

sebagainya. Tentang kajian lain juga seperti shalat, tayamum, dll 

3. Yang paling sering sih siapa yang menyapiakan kajian tersebut atau siapa 

ustadznya gitu, kemudian judul/ tema kajiannya dan isinya 

4. Ia sesekali saya mencatat point-point penting tentang isidakwah yang 

disampaikan 

5. Saya lebih ke adab sih dimana kepada sesama terutama kepada orang tau saya, 

saya lebih menjaga benget 

6. Ia ada dari keluarga dan teman-teman dekat saya juga nonton 

7. Malam hari dan pagi sih paling sering.. masalah sering tidaknya alhamdulillah 

sering apalagi setiap buka youtube sehingga dalam sehari itu bisa sampai 2 atau 

3 kali saya nonton 

8. Tingkah laku seseorang terhadap orang lain yang dilakukan tanpa dasar paksaan 

orang lain 

9. Menggunakan HP 

10. Alhamdulillah dan insya Allah bisalah 75% 

 

Nama : Mawarda Rahma 

NIM : 021.2319.0.0033 

Waktu : Selasa, 06 April 2021 

No Jawaban 
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1. Yufid TV channel yang sangat bagus sebagai sarana menambah ilmu khazanah 

di era digital sekarang ini karena materi-materinya dikupas dengan simple 

sesuai pemahaman para salafus sholeh dan ustadz yang mengisi kajian di yufid 

berpedoman pada Al-qur‟an dan sunnah semua. 

2. Kalau masalah akhlak alhamdulillah saya banyak saya nonton begitu juga 

tentang aqidah, muamalah, dan fikih ibadah lainnnya 

3. Judul dan isinya secara keseluruhan 

4. Ia alhamdulillah ada yaitu dari teman 

5. Saya lebih menjaga pergaulan supaya tidak menimbulkan fitnah gitu, lebig 

sabar, aurat lebih saya jaga, serta ada kepada sesama juga sedikit demi sedikit 

berubah dimana dulu suka bersifat kasar sekarang udah tidak lagi 

6. Ia ada yaitu dari keluarga dan banyak juga dari teman-reman 

7. Sore dan malam hari. Sering sih alhamdulillah hampir setiap hari saya nonton 

kalau kuota selalu ada 

8. Perangai, tingkah laku dan tabiat atau sesuatu yang menjelaskan tentang baik 

dan buruknya 

9. Menggunakan HP 

10. Bisa dikatakan skitar 80% 

 

Nama : Tutu Handayani  

NIM : 021.2319.0.0022  

Waktu : Selasa, 06 April 2021 

No  Jawaban 

1. Menurut saya dengan adanya salah satu channel dakwah ini  sangat membantu 

dalam kehiduapan saya pribadi dalam mengisi waktu luang, ilmu-ilmu yang 

disampaikan sesuai dengan al-qur‟an dan sunnah dan sesuai dengan kehidupan 

kita sehari-hari bahkan apa yang menurut kita malu untuk tanya di ustadz atau 

ustadzah bisa kita cari sendiri di channel yufid-TV ini 

2. Tentang gimana berbakti atau berbuat baik kepada orang tua, mencari tentang 

muslimah sejati dalam Islam dan masih banyak lgi tentang akhlak yang sya 

nonton. Dakwah tentang aqidah, fikih ibadah juga saya tonto disana 

3. Yang menjadi pertimbangan saya dalam menonton biasanya judul, ustadz-

ustadznya dan isi secara keseluruhan dan biasa asal nonton-nonton aja sih 

4. Kalau mencatat tidak namun hanya mendengar dan melihat saja kecuali pergi 

ke kajian secara langsung baru mencatat 

5. Alhamdulillah saya lebih menjaga sunah-sunnah, menjaga adab kepada sesama, 
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menjaga aurat serta pergaulan juga sih lebih dijaga biar tidak terlalu bebas 

6. Ia alhamdulillah ada baik dari teman maupun keluarga tapi dari teman-teman 

sangat banyak yang nonton dakwah dari yufid TV ini 

7. Di waktu-waktu santai, sore hari, malam hari, siang juga terkadanga sih. Saya 

nonton juga lumayan sering dan tergantung kondisi 

8. Bentuk kegiatan atau polah tingkah laku sebagai perwujudan isi hati atau 

kebiasaan sehari-hari. 

9. Menggunakan HP 

10. Insya Allah saat ini sekitar 80-85% 
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LAMPIRAN IV 

 

 

SURAT PENERIMAAN MELAKUKAN PENELITIAN 

 
 

 

 

LAMPIRAN V 
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LEMBAR KONSUL PEMBIMBING 1 
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LEMBAR KONSUL PEMBIMBING 2 
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LAMPIRAN VI 

 

LAMPIRAN 

FOTO DOKUMENTASI 

 

 
Penyerahan surat penelitian sekaligus penerimaan surat pembalasan 

meneliti di ma’had khalid bin al-walid 
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Wawancara dengan anak ma’had khalid bin al-walid di asrama putri, Kamis 

17 Juni 2021 
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Wawancara dengan anak ma’had khalid bin al-walid di asrama putri, Rabu 

16 Juni 2021 

 
Wawancara dengan anak ma’had khalid bin al-walid di asrama putri, 

Kamis, 01 Juli 2021 
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Wawancara dengan anak ma’had khalid bin al-walid di asrama putri, 

Kamis, 17 Juni 2021 

 


