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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 
Berdasarkan data yang telah diteliti maka dapat disimpulkan bahwa film 

Negeri 5 Menara memiliki muatan dakwah yang relevan dan urgen terhadap 

kehidupan masyarakat. Pesan agar manusia bersungguh-sungguh dalam berusaha 

dan agar tidak mudah menyerah begitu terasa sepanjang film ini. Sedangkan 

pesan dakwah dalam film ini sendiri dapat dilihat dari tiga materi dakwah yang 

terkandung di dalamnya, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 

1. Bidang Akidah, materi yang termuat menampilkan aplikasi dari rukun iman 

yang pertama, yaitu iman kepada Allah SWT. Muatan dakwah yang berkaitan 

dengan rukun iman yang pertama itu, berupa keyakinan bahwa Allah adalah 

satu-satunya penolong bagi manusia. Juga ketaatan pada Allah karena 

kepercayaan bahwa Allah Maha Melihat segala yang diperbuat oleh 

makhluknya. Adapun materi kedua merupakan aplikasi dari rukun iman yang 

ketiga, yaitu iman pada kitab Allah, hal ini didasarkan pada pesan yang 

disampaikan bahwa al-qur’an adalah pelita bagi kehidupan sehingga harus 

diresapi dan dipahami secara menyeluruh. 

2. Bidang Syariah, materi yang termuat menampilkan aplikasi ibadah dan 

muamalah dalam rangka mendekatkan mendekatkan diri pada Allah. Antara 

lain yaitu pesan terkait masalah hukum yang mengatur keseharian santri di 
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PM, kemudian juga disampaikan mengenai masalah amanah sebagai bentuk 

perkara muamalah yang penting dalam Islam. 

3. Bidang Akhlak, materi yang termuat menampilkan aplikasi akhlak mulia dan 

tercela. Akhlak mulia yang terkandung dalam film ini adalah mengenai sifat 

mandiri yang tercermin dari nasihat yang diberikan oleh Kyai Rais pada para 

santrinya. Kemudian sifat adil yang digambarkan melalui peran Amak yang 

mencoba menerapkan prisnsip keadilan dalam rumah tangganya. Sedangkan 

gambaran akhlak tercela digambarkan melalui peran Randai yang memiliki 

sifat sombong. 

  
B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang 

sekiranya berguna bagi khalayak umum: 

1. Film Negeri 5 Menara memuat beberapa adegan yang memberikan kesan 

dibuat-buat. Seperti pada saat diakhir cerita tiba-tiba saja muncul aktor-

aktor senior sebagai Alif dewasa dan teman-temannya. Ini menimbulkan 

kesan dibuat-buat karena seolah-olah semuanya sukses secara mendadak. 

2. Kepada masyarakat pada umumnya,  informasi dan tontonan yang tidak 

sesuai dengan akhlak umat Islam harus dicermati dengan sungguh-

sungguh, karena informasi dan tontonan yang tidak sesuai akan 

menimbulkan efek negatif. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus 

dapat memilah dan memilih, tontonan mana yang sesuai untuk dikonsumsi 
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oleh umat. Salah satu tontonan yang layak ditonton, yaitu Film Negeri 5 

Menara. Film ini secara tidak langsung dapat mengajak mad’u untuk 

bersungguh-sungguh dalam usahanya dan memberikan efek yang positif 

bagi penontonya. 

 

C. PENUTUP 
Demikianlah skripsi ini saya buat, saya sadar skripsi ini jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca 

sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. 

 


