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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai 

dakwah yang terkandung dalam film Ilir-ilir karya Dimas Raditya Arisandi, 

penulis menemukan beberapa nilai-nilai dakwah universal, diantaranya yaitu 

nilai kedisiplinan (disiplin dalam melaksanakan sholat tepat waktu), nilai 

kejujuran (jujur dalam berperilaku), nilai kerja keras (bekerja keras untuk 

kehidupannya sehari-hari),  nilai kebersihan (menjaga kebersihan 

lingkungan) dan nilai kompetisi (berlomba-lomba dalam menuntut ilmu).  

B. SARAN 

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah : 

1. Bagi da’i sangat diharapkan untuk bisa kreatif dan memunculkan inovasi 

dalam malakukan dakwah, terutama mampu menggunakan film sebagai 

media dalam berdakwah. Dengan mengingat bahwa media film ini 

mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam membentuk karakter publik.  

2. Untuk para sinema film agar bisa lebih meningkatkan kualitas film. 

Memperhatikan pesan yang ingin disampaikan, alur cerita, dan berbagai 

hal pokok yang berkenaan dalam film. Jangan sampai film hanya 

dijadikan sebagai media untuk hiburan saja, tapi bisa dijadikan sebagai 

media edukasi dengan menyampaikan pesan-pesan moral. 

 



81 
 

C. PENUTUP 

Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan ini selain ucapan 

Alhamdulillah. Sebagai rasa syukur kami kepada Allah yang Maha Agung. 

Atas karunia dan nikmat-NYA yang diberikan keapada penulis, sehingga 

mampu menyelesaikan sederet karya tulis sederhana ini dengan lancar. 

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyadari bahwa penulis ini adalah 

manusia sederhana yang penuh dengan kekurangan. Dalam penyusunan karya 

tulis ini pasti masih jauh dari kata sempurna dan dalam penyusunan ini pasti 

masih banyak terdapat kesalahan. Maka dari itu perlu adanya sebuah 

penelitian yang lebih lanjut dengan metode dan analisis yang lebih logis. 

Dari sederet kekurangan dari penyusunan karya ini, penulis mengharapka 

kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak hal yang 

bisa penulis balas atas jasa pihak-pihak yang terkait dalam penulisan karya 

ini. Hanya sebuah kata terimakasih dan doa yang bisa penulis sampaikan 

kepada semua pihak yang selalu memberi motivasi baik moril maupun 

materiil. Semoga Allah membalas dengan memberikan kebahagiaan dunia 

akhirat.  

Hanya sedikit harapan dari penulis, semoga karya tulis sederhana ini dapat 

bermanfa’at bagi kehidupan akademisi umumnya dan bagi penulis 

khususnya. Amin. 

 

 


