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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis di atas, kemudian peneliti dapat mengambil beberapa

kesimpulan mengenai pesan dakwah  yang terdapat dalam film Sang Kiai yang

dianalisis dengan menggunakan semiotika model Ferdinand Saussure. Pada film

Sang Kiai terdapat pesan-pesan dakwah baik pesan dakwah bidang aqidah,

syariah, dan akhlak, yang terbagi dalam empat jenis semiotika yang telah penulis

tentukan. Pesan-pesan tersebut ditunjukan melalui tanda-tanda dalam bentuk

adegan, ucapan, dan bahasa tubuh yang ditunjukan oleh para pemeran didalam

film Sang Kiai, pesan-pesan dakwah tersebut antara lain :

1. Semiotika Struktural merupakan semiotika yang membahas tanda berdasarkan

struktur bahasa, pesan dakwah dalam semiotika ini dilihat berdasarkan dialog

atau perkataan para pemeran, antara lain :

a. Aqidah Tidak Bisa Dikompromikan

Masalah aqidah tidak bisa ditawar-menawar karena aqidah menyangkut

kepercayaan seseorang kepada Allah SWT, ketika seorang muslim beribadah

semata-mata hanya kepada Allah bukan paksaan dari orang lain untuk

menyembah apa yang mereka sembah.

b. Mempertegas Keimanan

Seorang muslim yang beriman kepada Allah akan mempertahankan

keimanannya hanya kepada Allah, walaupun berada dalam situasi yang

mengancam keselamatannya
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c. Suara Azan Mengugurkan Segala Aktivitas

Ketika suara azan berkumandang seorang muslim akan terketuk hatinya untuk

meninggalkan segala yang dikerjakan untuk segera melaksanakan sholat

sebagai bagian dari kewajibannya kepada Allah.

d. Puasa Sebagai Sarana Menahan Hawa Nafsu

Puasa merupakan salah satu ibadah yang bertujuan melatih jiwa seseorang agar

bisa mengendalikan diri sehingga menimbulkan sifat sabar dalam diri.

e. Perbuatan Tergantung Niat

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang manusia dinilai Allah

berdasarkan niatnya, jika niat tersebut baik maka Allah memberikannya pahala

tetapi jika niat tersebut buruk maka akan dicatat sebagai keburukan ketika

perbuatan tersebut dilakukan.

2. Semiotika Kultural merupakan semiotika yang membahas tanda berdasarkan

budaya pada suatu masyarakat, pesan dakwah dalam semiotika ini dilihat

berdasarkan adegan yang dilakukan para pemeran, antara lain :

a. Pernikahan

Pernikahan menjadi sarana bagi seorang agar terhindar perbuatan zina, selain

itu memiliki manfaat bagi orang yang melaakukannya seperti memperoleh

keturunan dan membina rasa saling kasih dan menyanyangi.

b. Menghormati Orang Yang Lebih Tua

Islam mengajarkan umatnya agar menghormati orangtua atau yang lebih tua

sebagai simbol penghargaan atau sebagai saranan dalam meminta do’a restu

atau meminta izin.
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c. Budaya Berpakaian

Islam mengajarkan cara berpakain baik muslim laki-laki atau perempuan,

pakaian seorang muslim yang baik haruslah menutup aurat, tidak ketat, tidak

tembus pandang dan menggunakan hijab bagi muslimah.

3. Semiotika Sosial, merupakan sistem tanda yang dibuat manusia baik berbentuk

lambing atau bahasa, dalam semioika ini pesan dakwah dilihat berdasarkan

bahasa dan gerakan tubuh para pemeran, antara lain :

a. Mengucapkan Salam

Mengucapkan salam merupakan bagian dari kewajiban seorang muslim

terhadap muslim lainnya, mengucapkan salam sebagai sarana dalam

mempererat silaturahmi antar muslim.

b. Tolong Menolong

Tolong-menolong terhadap sesame terutama sesame muslim sangat dianjurkan

dalam Islam, agar terjalin rasa persaudaraan, saling mengasihi dan saling

menjaga.

4. Semiotika Analitik merupakan sistem tanda yang dianalisis kemudian

menghasilkan objek, ide, atau makna, dalam semiotika ini pesan dakwah

dilihat dari adegan yang dilakukan para pemeran yang menghasilkan suatu

makna dari bahasa tubuh para pemeran, antara lain :

a. Berwudhu

Berwudhu merupakan bagian dari bersuci atau thaharah yang bertujuan

menghilangkan kotoran dari anggota tubuh, ketika seseorang akan

mengerjakan suatu ibadah.
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b. Sholat Berjemaah

Sholat berjemaah menjadi keutamaan seorang muslim yang wajib dilaksanakan

apapun kondisi yang sedang dialami, dikarenakan sholat berjemaah memiliki

pahala yang berlipat ganda bagi yang mengerjakannya.

c. Bersedekah

Sedekah dianjurkan Islam kepada umatnya yang bertujuan agar bisa membantu

meringankan beban yang dirasakan oleh saudaranya, sedekah juga sebagai rasa

syukur kepada Allah atas rezeki yang diperoleh.

B. Saran

1. Dengan hadirnya film Sang Kiai, peneliti berharap film ini bisa dijadikan

media pendidikan dalam masyarakat Indonesia, terlebih buat keluarga

Indonesia, yang mana film ini bisa dijadikan sebagai sarana dalam mendidik

anak-anak agar lebih mengenal dan mengetahui para pahlawan, tokoh-tokoh

penting yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mengetahui

sejarah yang pernah terjadi.

2. Dengan hadirnya film Sang Kiai, diharapakan para orangtua dapat

mengarahkan anak-anak dan keluarga agar bisa mengambil pembelajaran dari

setiap adegan yang dirasa mempunyai nilai-nilai yang bisa dijadikan

pembelajaran untuk diterapkan didalam kehidupan sehari-hari, baik nilai moral

ataupun nilai agama. Dan bisa mengarahkan keluarga dalam memilih tontonan

yang berkualiatas yang tentunya bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.


