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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menjelaskan temuan data serta menganalisa tema dan 

topik yang terdapat dalam Komik 33 Pesan Nabi Volume 3 Jaga Sikap, Raih 

Kebaikan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pesan akhlak yang 

terkandung dalam Komik 33 Pesan Nabi Volume 3 Jaga Sikap, Raih Kebaikan 

terdapat dua puluh judul yang mengandung pesan akhlak yaitu pada judul: 

Istiqamah, Ukhuwah, Kefasikan & Kekufuran, Bahaya Tangan, Diam Berarti 

Iya, Penjual Minyak Wangi dan Pandai Besi, Hak Jalan, Istri Idaman, Menjilat 

Ludah, Rakus, Lihat Ke bawah, Larangan Meminta, Definisi Miskin, definisi 

Kaya, Si Dermawan dan Si Kikir, Hitung-Hitungan, Minta Jabatan, Riya, 

Bolehnya Iri, dan Ibu, Lalu Ibu, Lalu Ibu Lagi, Baru Ayah. Pesan akhlak 

tersebut berkaitan dengan akhlak kepada Allah swt, akhlak kepada sesama 

manusia, dan akhlak kepada lingkungan atau alam. 

2. Pesan dakwah yang termasuk ke dalam kategori syariah terdapat delapan judul 

yaitu: Pemimpin, Walimah Gak Harus Mewah, Melirik Kala Sholat, Jalan yang 

Berbahaya, Halau Jalan, Godaan Sholat, Menanam Itu Sedekah, dan Dicatatnya
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Niat. Pada kategori syariah ini terdapat pesan yang berkaitan dengan anjuran 

untuk lebih baik dalam melaksanakan ibadah kepada Allah swt. 

3. Pesan dakwah yang termasuk ke dalam kategori akidah terdapat lima judul 

yaitu: Sumpah, Skema Batas Harap dan Hidup Manusia, Tanda Kiamat, 

Diangkatnya Ilmu, dan Agama Itu Mudah. Pada kategori akidah ini terdapat 

pesan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, beriman atau percaya pada 

hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. 

B. Saran 

Setelah menjelaskan dan menganalisa tema dan topik yang terdapat dalam 

Komik 33 Pesan Nabi Volume 3 Jaga Sikap, Raih Kebaikan, maka penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi para dai, dalam berdakwah sebaiknya disesuaikan dengan keadaan zaman 

dan keadaan para mad’u. Gunakan metode dan media yang dapat menarik 

perhatian mad’u, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dakwah 

melalui media komik ini merupakan salah satu alternatif untuk menyiarkan 

agama islam. 

2. Pengarang dan penulis pada umumnya, hendaknya membuat karya-karya yang 

mempunyai pesan positif, pesan moral, dan pesan yang dapat mencerdaskan 

para pembaca. Bukan hanya membuat karya demi kepentingan materi. 
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3. Pengarang komik 33 pesan nabi, semoga selalu membuat karya yang 

mempunyai pesan-pesan dakwah yang lebih baik dan menginspirasi. Bagi 

pecinta buku, hendaknya tidak hanya sekilas saja dalam membaca isi buku, 

hendaknya mempelajari dan menerapkan isi pesan positif yang terdapat dalam 

sebuah buku dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi masyarakat dan pembaca buku, hendaknya lebih teliti dalam memilih 

bacaan. Hindari bacaan yang dapat merusak persatuan umat islam, hindari 

bacaan yang dapat merusak moral dan akhlak. 

5. Bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hendaknya dapat lebih 

meningkatkan rasa ketertarikan dalam bidang tulis-menulis.  

6. Bagi pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hendaknya memberikan fasilitas 

dan semangat kepada mahasiswa yang tertarik dengan bidang karya sastra dan 

tulis menulis. 

 

 

 

 

 

  


