
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa terhadap muatan isi dakwah dalam 

tayangan Stand Up Comedy komika Dzawin dalam acara Stand Up 

Comedy Indonesia 4 Kompas TV, penulis memperoleh simpulan atau hasil 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana muatan dakwah yang disampaikan oleh Dzawin melalui 

Stand Up Comedy yaitu diantaranya:  

a. Pesan akidah 

Pesan akidah dalam tayangan Stand Up Comedy komika Dzawin 

yaitu wujud untuk meeningkatkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT sebagai umat Islam, dan selalu menjaga hati. 

b. Pesan akhlak 

Pesan dakwah akhlak yang disampaikan Dzawin dalam Stand Up 

Comedy yaitu kesabaran, kebaikan dan selalu bersyukur atas segala 

nikmat yang telah dilimpakan Allah kepada hamba-Nya. Selalu 

menjahui apapun larangan-larangan-Nya agar selalu dilindungi 

dalam anugerah-Nya. 

c. Pesan syariah 

Dalam tayangan Stand Up Comedy Dzawin yang mengandung 

pesan syariah yaitu megajak penonton untuk selalu kembali pada 
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jalan Allah, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, 

menjaga hati dan saling menghormati. 

d. Stand Up Comedy dijadikan sebagai media dakwah karna 

perspektif digunakan sebagai alat dakwah. Dengan acara hiburan, 

tidak sedikit para pendakwah yang menyisipkan komedi dalam 

pesan dakwahnya. Hampir setiap karya komedi atau lawakan yang 

disampaikan memuat pesan-pesan dakwah Islam, membuat dunia 

dakwah menjadi lebih kuat. Karena mampu memberikan 

progresitas dalam berdakwah. Metode ilmu komedi termasuk 

dalam katagori dakwah bil kalam (dakwah dengan ucapan). Maka 

dari itu pantas Stand Up Comedy dijadikan sebagai aktifitas 

dakwah yang memunculkan pesan dan effek lebih baik dalam 

berdakwah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mengajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya acara Stand Up Comedy di Indonesia, dapat terus 

memberikan acara Stand Up Comedy yang berkualitas, tidak hanya 

sekedar menghibur namun mmberikan edukasi, bahkan jika perlu 

mengubah penonton kearah yang baik. 

2. Kepada segenap komika dan pembuat Acara Stand Up Comedy agar 

selalu mendukung progam dan materi komika yang bersifat Islami dan 

berisi psan moral, serta pendidikan. 
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3. Para praktisi dakwah hendaknya lebih bisa memilih tema-tema dakwah 

yang sesuai kondisi Mad’u. 

4. Melihat perkembangan teknologi dan informasi, dakwah harus 

mengembangkan serta dapat menyesuaikan zaman dengan menjadikan 

Stand Up Comedy sebagai media dakwah, mengingat Stand Up 

Comedy memiliki pengaruh yang besar. 

C. Kata penutup 

Tidak ada kata yang pantas terucap dari lisan ini selain ucapan 

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

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

mampu menyelesaikan 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 karena 

penulis manusia yang tempat salah dan dosa: dalam hadits “Al Insanu 

Minal Khotto’ Wannisa’, dan penulis juga butuh saran/ kritikan dari kalian 

semua, agar bisa menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik dari 

pada masa sebelumnya. Maka dari itu perlu adanya sebuah penelitian yang 

lebih lanjut dengan metode dan analisis yang lebih logis. 

Hanya sedikit harapan dari penulis, semoga karya tulis sederhana 

ini dapat bermanfaat bagi kehidupan akademisi umumnya dan bagi penulis 

khususnya. Amin. 

 


