
 

84 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mendeskripisikan dan menganalisis dari hasil temuan data 

yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Film Kukejar Cinta Ke Negeri Cina memiliki makna denotasi yaitu 

sebagai film yang mengisahkan tentang sebuah seseorang yang tidak 

pernah menjalankan perintah sholat dan salah dalam menjalankan niat 

dalam hal kebaikan. sedangkan makna konotasi ini adalah dapat 

dilihat dari sisi seseorang yang iman selalu turun tidak pernah 

mengerjakan sholat dan ada teman yang selalu dalam tindakan dan 

perilaku yang baik agar temannya mau mengerjakan sholat. 

2. Film Kukejar Cinta Ke Negeri Cina ini mengandung pesan dakwah 

dalam bidang akidah, bidang syari‟ah dan bidang akhlak. Dalam 

bidang akidah adalah terlihat seseorang yang selalu tidak menjalankan 

perintah wajib yaitu shalat dan selalu melalaikan perintah-Nya. Dalam 

bidang syariah adalah seseorang yang lalai akan perintah-Nya dan 

selalu diingatkan agar mau menjalankan perintah wajib tersebut. 

Seseorang ini selalu mempunyai iman yang turun terus-menerus. 

Sedangkan dalam bidang akhlak adalah seorang teman yang selalu 

peduli kepada teman agar tetap berada dalam jalan kebaikan agar 
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selalu ingat kepada Allah swt dan menerima dengan ikhlas apa yang 

telah Allah beri garis takdir pada dirinya. 

B.  Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya setelah menonton sebuah film kita tidak langsung 

menenrima apa saja yang telah disajikan dalam film tersebut. Maka dari 

itu kita harus bisa bersikap kritis, aktif dan bisa mengambil pesan yang 

telah disampaikan dalam fil tersebut. Sehingga kita tidak mudah 

tepengaruh dari sebuah alur cerita film tersebut. 

2. Bagi mahasiswa/I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam diharapkan peneliti ini mampu 

menambah pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang analisis 

semiotika pesn dakwah bagaimana pembawaan dari film tersebut dan 

apa-apa saja yang bisa dianalisis dari tanda yang terdapat dalam film. 

3. Bagi bara pendakwah hendaknya lebih bisa mengikuti perkembangan 

zaman sekarang, karena dakwah dimasa sekarang lebis bisa dijangkau 

oleh semua masyarakat melalui media massa, salah satunya film, yang 

banyak diminati oleh massyarakat, karena film ini bisa dilihar dimana 

saja dan kapan saja. 

4. Bagi seorang umat muslim hendaknya memiliki iman yang kuat dalam 

dirinya agar selalu berada di dalam jalan kebaikan dan tidak pernah 

terpikirkan dalam dirinya untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh 
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