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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Peneliti menyimpulkan bahwa visualisasi karisma 

kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam film “Omar” episode 

22-25 terkandung karakter seorang pemimpin yang mampu 

memimpin umat Islam secara keseluruhan, yaitu adanya sifat 

adil dan jujur, bijaksana dalam menghadapi masalah serta 

berpandangan luas tidak fanatik. 

Hal ini dijelaskan dalam setiap episode yang terdapat 

pada narasi film “Omar” dari setiap adegan. Pada episode 22 

dan 24 menggambarkan sosok Umar sebagai seorang pemimpin 

yang memiliki sifat adil dan jujur dalam menegakkan 

kebenaran. 

Kemudian pada episode 23 dan 25 visualisasi karisma 

kepemimpinan Umar terlihat lebih bijaksana dalam menghadapi 

masalah yang dihadapi kaum muslimin saat itu. Bahkan Umar 

memiliki pemikiran yang berpandangan luas serta tidak fanatik 

dalam mengambil setiap keputusan untuk menyelesaikan urusan 

kaum muslimin. 

 

5.2. Saran-saran 

Setelah mengkaji dan meneliti lebih dalam film “Omar” 

episode 22-25 terhadap visualisasi karisma kepemimpinan yang 
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dituangkan oleh tokoh  Umar Bin Khattab, maka penulis 

mengambil kesimpulan dan menarik hal-hal yang penting untuk 

dijadikan sebagai saran, yaitu: 

a. Film Omar bisa menjadi contoh yang baik bagi praktisi 

dunia perfilman dalam membuat film yang dapat 

memberikan wawasan dan melakukan proses penyadaran 

akan fungsi manusia yang sangat mulia bukan sekedar 

kepentingan komersil. Bagi penikmat film supaya berhati-

hati dalam memahami makna film yang ditayangkan 

sehingga bisa menbedakan sisi positif dan sisi negatifnya. 

b. Bagi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah Universitas Islam Negeri Semarang, film Omar 

dapat menjadi salah satu referensi untuk menambah 

wawasan dan meningkatkan kualitas dakwah. 

c. Dalam pembahasan film ini, maka penulis berharap adanya 

penelitian tentang masalah serupa sebagai bahan 

pembanding agar objektivitas karya ini dapat dipertanggung 

jawabkan dan diharapkan dapat saling melengkapi. 

d. Dapat memberikan pemahaman secara luas tentang 

visualisasi karisma kepemimpinan Umar bin Khattab dalam 

film “Omar” pada episode 22-25. Bahkan data dan hasil 

yang diperoleh dapat menjadi dasar yang mendukung 

penelitian selanjutnya. 
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5.3. Penutup 

Segala puji bagi Allah S.W.T atas limpahan rahmat, 

karunia, dan kuasaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih banyak kekurangan di dalamnya dan masih jauh dari 

kesempurnaan yang demikian itu sudah barang tentu dapat 

dimaklumi karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. 

Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik 

dan saran yang bersifat membangun. 

Akhirnya penulis memanjatkan do’a semoga dengan 

selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat 

khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayahNya kepada kita semua. Amin ya robbal a’alamin.  


