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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap program televisi Hafidz 

Indonesia 2013 episode 8, dengan menggunakan analisis semiotik model 

Roland Barthes maka dapat diambil kesimpulannya adalah: 

Program televisi Hafidz Indonesia menampilkan anak-anak muda 

berbakat dalam menghafal al quran tanpa ada skenario atau naskah. Jadi para 

peserta menampilkan dirinya di layar televisi dengan apa adanya. Ini 

memberikan inspirasi kepada teman sebayanya untuk menghafalkan Al Quran. 

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa program televisi 

Hafidz Indonesia 2013 sangat baik digunakan sebagai media dakwah, terutama 

bagi anak-anak sebagai obyek dakwahnya. Sebab transformasi nilai-nilai budi 

pekerti harus ditanamkan sejak dini. Program Televisi Hafidz Indonesia 2013 

adalah program televisi termasuk kedalam golongan acara RealityShow yang 

mempunyai mempunyai pesan dakwah, khususnya untuk anak-anak yang 

menontonnya. Diantaranya : 

a. Menjadi manusia yang bermanfaat. 

b. Membimbing dan mengajari anak untuk membaca dan 

menghafalkan Al Quran sejak dini. 

c. Mempelajari bahasa surga, bahasa Arab. 

d. Menghormati dan patuh kepada orangtua 
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B. Saran 

Penelitian ini, semoga dapat menambah dan memberi masukan dalam 

rangka pelaksanaan akademik khususnya dibidang pengembagan ilmu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, serta dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan penelitian ini karena untuk 

lebih memudahkan suatu pesan dakwah dapat diterima dan di terapkan kepada 

anak-anak maka diperlukan suatu cara atau sistem transformasi pesan yang 

sesuai dengan dunia anak. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan 

perbendaharaan dan pemahaman mengenai makna simbol-simbol dari sebuah 

film atau tayangan apapun khususnya bagi penulis serta dilain pihak hasil 

penelitian ini dapat membantu orang lain pada umumnya dalam memberikan 

wawasan tentang analisis pada program televisi Hafidz Indonesia pada anak-

anak mereka. 

Saran untuk para produser atau insan media di Indonesia, hendaknya 

terus memajukan program acara televisi di Indonesia dengan membuat 

program acara Islami yang lebih banyak lagi dan kreatif seperti Hafidz 

Indonesia sehingga mempunyai makna edukasi dan dapat membangun anak 

bangsa yang berakhlak mulia. 

 


