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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Semiotik Pesan Dakwah 

dalam Lagu Religi “Bidadari Surga”, peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan analisis semiotik model Charles Sanders Peirce 

“triangle meaning”atau segitiga makna yang terdiri atas tanda, objek atau 

acuan tanda, dan interpretant atau pemaknaan. Penelitian ini menarik sebuah 

rumusan dan fokus masalah yakni, Apa makna pesan dakwah dalam lirik lagu 

Bidadari Surga?. Sedang tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja 

makna yang terkandung dalam setiap lirik lagu Bidadari Surga. 

Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa dalam setiap 

penggalan lirik lagu Bidadari Surga terdapat nilai dakwah yang muncul dari 

ketiga aspek dakwah yakni akidah, syariah, dan akhlak. 

Adapun terdapat banyak pesan dakwah yang dapat dijadikan tauladan 

bagi para pasangan suami istri. Adapun kategori akhlak meliputi kesetiaan, 

kasih sayang, rasa saling menghormati dan menghargai pasangan, menerima 

segala baik dan buruknya kondisi pasangan, saling memaafkan, mampu 

mengemban amanah yang diberikan suami ketika suami tidak ada dirumah, 

serta mampu menjaga kehormatan diri dan keluarga. Kemudian yang termasuk 

kategori akidah meliputi keyakinan kepada Allah SWT akan Kuasa-Nya yang 

telah menganugerahi perasaan cinta kepada setiap insan manusia, serta 
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keyakinan bahwasannya Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-

pasangan di muka bumi ini. Dan untuk kategori syariah meliputi Allah 

merestui cinta yang berlandaskan kasih sayang dan yang mampu menjaga 

kesucian serta hakikat cinta itu sendiri. 

B. Saran 

Dari hasil kesimpulan diatas, peneliti telah melakukan analisis tentang 

makna pesan dakwah dalam lirik lagu “Bidadari Surga”. Dengan adanya 

penelitian ini, maka diharapkan adanya saran-saran yang dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan serta pertimbangan oleh pihak-pihak terkait, 

khususnya peneliti. 

1. Bagi para pembaca, harus lebih baik serta memperdalam hasil dari 

penelitian ini, dikarenakan peneliti menyadari bahwasannya hasil dari 

penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. 

2. Bagi institusi khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, diharapkan 

mampu mengembangkan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan 

komunikasiini dengan hal-hal baru, aktual, dan ilmiah. 

3. Bagi mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, diharapkan mampu 

mengembangkan serta menggunakan ilmu pengetahuannya agar 

bermanfaat bagi bangsa dan negara. Serta dapat menyajikan produk positif 

yang layak dikonsumsi sebagai materi. 


