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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   KESIMPULAN 

Dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PESAN DAKWAH 

PADA”PRILAKU TOKOH ZAHRANA, HASAN, DAN RACHMAT” 

DALAM FILM CINTA SUCI ZAHRANA” terdapat beberapa kesimpulan yang 

dapat disimpulkan oleh peneliti, antara lain: 

1. Film Cinta Suci Zahrana adalah termasuk film drama keluarga karena 

sebagian besar dari ceritanya adalah mengisahkan kehidupan dan suasana 

dalam suatu keluarga. Banyak scene dalam film Cinta Suci Zahrana 

menunjukkan pesan dakwah yang tergambar dalam bentuk simbol-simbol, 

bahasa, gambar dan suara (pesan lisan). 

2. Adapun pesan dakwah yang dapat ditangkap oleh peneliti pada prilaku tokoh 

Zahrana, Hasan, Rachmat di film Cinta Suci Zahrana, yaitu: 

a. Aqidah: 

- Jodoh 

- Rizky  

b. Syariah: 

- Ibadah, meliputi:  
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1.  Sholat 

2.  Kewajiban menuntut ilmu 

c. Akhlak: 

-  Terhadap khaliq 

-  Terhadap diri sendiri 

B. SARAN 

a. Saran kepada pendakwah atau pelaku dakwah (da’i) diharapkan tidak hanya 

melalui ceramah saja menyebarkan ajaran agama Islam tetapi juga 

mencontohkan teladan yang baik menurut ajaran agama Islam kepada 

masyarakat. Dan secara teoritis jangan selalu menganggap kalau film itu tidak 

ada manfaatnya sebab sekarang ini teknologi semakin canggih dan juga 

kurangnya perhatian dari pendakwah tentang perfilman keislaman. 

Sedangkan secara praktis kurangnya antusiasme para pendakwah 

menggunakan atau memanfaatkan media dakwah secara fleksibel. 

b. Kepada mahasiswa, institusi atau P.T khususnya yang bergerak dibidang KPI 

(Komunikasi Penyiaran Islam) kedepannya diharapkan juga dapat membuat 

film yang bisa membuat masyarakat semakin cinta kepada Islam, 

menunjukkan Islam sesungguhnya, dan bisa mengamalkan ilmu 

pengetahuannya dengan cara yang lain yang lebih effisien dan mengena di 

masyarakat. 
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c. Kepada khalayak agar dapat mengambil contoh berprilaku yang baik dari 

tokoh dalam film Cinta Suci Zahrana terutama pada prilaku tokoh Zaharana, 

Hasan, dan Rachmat, karena tidak jarang pesan dakwah yang digambarkan 

melalui prilaku tokoh tersebut .  

d. Saran kepada pembaca skripsi ini, bila ada kekurangan dalam penyampaian 

sesuatu dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan 

yang lainnya, maka saran dan kritiknya sangat diperlukan guna 

penyempurnaan skripsi ini. 

e. Kepada peneliti yang akan menjadikan film Cinta Suci Zahrana ini sebagai 

bahan penelitiannya, diharapkan mempunyai rumusan masalah yang berbeda 

dari skripsi ini. 




