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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah di SCTV ini 

terdapat pesan ajaran Islam yang terdapat dalam sinetron ini, 

terbagi menjadi pesan ajaran Islam tiga kategori meliputi aqidah, 

syari’ah, dam akhlak. 

Kategori pertama yaitu aqidah dimana setiap manusia 

memiliki keyakinan, seperti dicontohkan dalam sinetron ini 

terdapat beberapa sikap seseorang yang memiliki keyakinan. 

Salahsatunya yakin atau percaya kepada Allah SWT. 

Ditunjukkan pada sikap Abas yang bertawakal kepada Allah 

SWT, 

Kategori kedua yaitu syari’ah artinya adanya hubungan 

antar manusia dengan tuhannya ataupun hubungan manusia 

terhadap sesama. Contohnya dalam adegan sinetron Emak Ijah 

Pengen ke Mekah di SCTV yakni pada perilaku Emak Ijah yang 
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suka shodaqoh terhadap sesame, meskipun sederhana namun Ia 

tetap mensyukuri nikmat Allah SWT, dan adegan selanjutnya 

yakni Emak Ijah beribadah kepada Allah SWT tanda sujud 

syukur dan memohon ampunan. 

Kategori ketiga yaitu akhlak sinetron Emak Ijah Pengen 

ke Mekah di SCTV dapat dijumpai dengan sikap terpuji (baik) 

dan sikap tercela (buruk). 

B. Saran/ rekomendasi 

Dari Kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang 

dapat disampaikan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan serta 

evaluasi terhadap sinetron yang bernuansa Islam, sekaligus 

memberikan inspirasi baru guna untuk kemajuan teknik 

pembuatan sebuah sinetron di Indonesia, diantaranya: 

1. Bagi para penggemar sinetron hendaknya tidak hanya 

menjadikan sinetron sebagai hiburan saja, tetapi bias 

dilihat makna apa yang terdapat di dalam sinetron tersebut. 

Apabila sinetron yang ditonton terdapat adegan yang baik 
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dan menunjukkan bahwa sinetron tersebut ke arah yang 

baik maka dapat ditiru di dalam kehidupan nyata. Namun, 

tetaplah pilih sinetron yang memberikan pencerahan dan 

hindarilah sinetron yang dapat merusak moral dan akhlak. 

2. Bagi pembuat sinetron dan tim produksi semoga dapat 

memproduksi sinetron-sinetron yang bergenre religi agar 

adegan secara audio dan visualnya dapat bermakna Islam 

atau mengandung pesan yang baik agar penonton dapat 

meniru dalam kehidupan nyata. 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat 

dan ridlo-Nya, memberikan lindungan dan bimbingannya dan 

memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Dengan  hidayahnya pula  tulisan  

sederhana  ini dapat diangkat dalam  skripsi yang  tidak  luput 

dari kekurangan  dan  kekeliruan.  Menyadari  akan  hal  itu,  

bukan  suatu  kepura-puraan bila penulis mengharap kritik dan 

saran menuju kesempurnaan tulisan. 


