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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Makna pesan dakwah yang terdapat dalam komik Karung Mutiara 

Al-Ghazali karangan Hermawan dan Jitet Koestana yaitu berupa materi pesan 

dakwah tentang makna pesan akhlaq. Masalah akhlaq dalam aktivitas dakwah 

(sebagai pesan dakwah), yaitu untuk melengkapi keimanan dan keislaman 

seseorang.  

Makna pesan akhlaq dalam komik Karung Mutiara Al-Ghazali 

karangan Hermawan dan Jitet Koestana ini mengandung makna bahwa semua 

perbuatan dan sikap manusia merupakan wilayah akhlaq islam. Adapun 

makna akhlaq yang menjadi pembahasan disini berupa akhlaq kepada Allah 

SWT yaitu mengerjakan ibadah shalat dengan khusyuk, memperbanyak 

mengingat Allah SWT setiap waktu, meminta/berdo’a yang sebanyak-

banyaknya untuk suatu kebaikan hanya kepada Allah SWT, percaya dan takut 

kepada Allah SWT dan selalu menyadari bahwa setiap kenikmatan yang kita 

dapatkan itu dari Allah SWT. Dengan cara apapun kita mempersembahkan 

bukti rasa percaya, cinta, dan takutnya kita kepada Allah SWT sesungguhnya 

Allah SWT akan selalu mendengar dan melihat apa yang kita kerjakan.  

Sedangkan akhlaq terhadap manusia seperti, saling menjaga 

kebaikan, seperti menjaga kebaikan dengan cara menjaga ucapan kita dalam 

berbicara dapat mencegah adanya suatu kemungkaran dalam kehidupan umat 
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muslim, saling menolong antar sesama makhluk hidup merupakan sebuah 

kewajiban bagi setiap umat muslim di dunia, menghormati dan memuliakan 

tamu juga merupakan akhlaq seorang muslim dan berarti percaya kepada 

Allah SWT, akhlaq terhadap manusia juga diperintah untuk selalu 

menghindari sifat kufur dan riya. Karena perbuatan kufur dan riya yang tidak 

kita sadari bisa menjadi keburukan yang tak terlihat bagi akhlaq seorang 

muslim yang baik.  

Adapun akhlaq terhadap hewan yaitu diwajibkan untuk selalu 

menjaga, mencintai karena semua mkhluk hidup baik manusia, hewan dan 

tumbuhan adalah ciptaan Allah SWT. Akhlaq terhadap hewan yang berupa 

makna pesan dakwah yaitu tidak diperbolehkan menghina hewan, kemudian 

dalam kehidupan hewan juga dapat kita jadikan pelajaran yaitu perbuatan 

hewan yang selalu bekerja sama dalam mencari makanan/rejeki dan selalu 

tolong menolong dalam mendapatkannya. 
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5.2. Saran 

Saran-saran yang penulis tujukan kepada pembaca yang budiman 

setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam membuat komik, seorang komikus dipengaruhi oleh ideologi media 

yang ia tekuni. Oleh karenanya harus mampu memfilter informasi yang 

ingin disampaikan. Jangan sampai informasi yang berupa teks dan gambar 

yang disajikan merugikan kita. 

2. Penyerapan informasi di media komik hendaknya pembaca jangan hanya 

membaca atau melihat gambar-gambar dari isi komik tersebut. Tetapi 

melihat teks yang disajikan. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat lebih 

mengetahui, memahami pesan yang ada dalam sebuah isi komik tersebut.  

3. Satu masalah besar umat Islam pada era informasi sekarang ini adalah 

tidak memiliki suatu media yang memadai untuk memperjuangkan dan 

menegakkan nilai-nilai Islam atau membela kepentingan agama. 

Akibatnya, yang terjadi kurang tersalurkannya aspirasi umat, tetapi tidak 

jarang membawa informasi yang menyesatkan bagi mereka. Diharapkan 

setelah ini, umat Islam khususnya pembaca mampu menciptakan suatu 

media yang bisa digunakan untuk menegakkan nilai Islam. 

4. Bagi seorang da’i, hendaknya dalam menyampaikan ajaran Islam jangan 

menyampaikan secara normatif saja. Alangkah baiknya apabila dalam 

menyampaikan ajaran dikontekskan dengan zaman sekarang, karena ajaran 

Islam bersifat dinamis. Dan hal ini bisa juga disalurkan dengan media 

seperti media komik. 
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5.3. Penutup 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, akhirnya terselesaikan tugas 

penyusunan skripsi ini. Penulis meyakini ada banyak kekurangan dalam 

penelitian ini. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat 

menerima kritik dan saran yang membangun agar memberikan kemajuan di 

masa mendatang.  

Penulis juga meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja 

ataupun tidak disengaja. Selain itu ucapan terima kasih tak luput penulis 

sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga 

terselesaikanlah skripsi dengan judul makna pesan dakwah dalam komik 

Karung Mutiara Al-Ghazali karangan Hermawan dan Jitet Koestana (Analisis 

Semiotik). 

Segala kehilafan adalah milik penulis dan segala kebenaran adalah 

milik Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini membawa manfaat 

bagi kita semua, khususnya manfaat untuk kemajuan dakwah Islam. Amin ya 

robbal alamin. 


