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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian yang berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah Pada Akun 

Instagram @yakuuya penulis menarik kesimpulan berupa isi pesan 

dakwah animasi yang berkenaan dengan akhlak, akidah dan syariah 

sebagai berikut: 

Akhlak, Setiap orang yang menanamkan pada dirinya akhlak 

terpuji akan di beri imbalan oleh Allah SWT berupa diberatkannya 

timbangan kebajikan berupa pahala. Demikian video yang diunggah 

oleh akun @yakuuya berupa akhlak terpuji sebagai berikut: 

Akhlak terpuji terhadap khalik (Allah SWT.), merupakan akhlak 

yang penting di tanamkan dan di amalkan, diantaranya Taubat, 

diartikan sebagai hamba kembali kepada-Nya yang berada pada titik 

tercela awalnya berpindah menuju titik kebahagiaan Allah SWT ridhai. 

Tidak ada kata terlambat bagi Allah SWT. untuk hambanya yang ingin 

bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Terkecuali ajal datang atau 

kiamat. 

Adapun pesan dakwah akhlak kepada Allah SWT. berupa 

tawakal. Jika semua sudah diusahakan, tugas selanjutnya adalah berdoa 

serta tawakal kepada-Nya. Yakin kepada Allah SWT bahwa kehidupan 

manusia yang di ridhai Allah SWT pasti akan dipermudah dan 

berpahala. 

Syukur, akhlak kepada Allah SWT juga berupa rasa syukur 

harus ditanamkan setiap hamba sebagai bentuk terima kasih atas 
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pemberian nikmat yang diberikan-Nya. Bersyukur dan mendoakan diri 

sendiri maupun bersyukur atas nikmat kebahagiaan orang lain akan 

Allah SWT balas dengan hal serupa atau hal kebaikan lainnya. 

Akhlak terpuji terhadap makhluk (manusia) terdiri dari: diri 

sendiri, tetangga dan masyarakat. Kemudian yang paling penting 

akhlak kepada orang tua. 

Akhlak Pribadi, selama hidup Allah SWT menutupi aib hamba-

Nya untuk itu sang hamba harusnya mempunyai rasa malu, hidupnya 

merasa selalu di awasi, di jaga, juga di lindungi oleh Allah SWT. 

Sehingga kehidupannya akan selalu hati-hati hingga penuh dengan 

amal saleh. 

Akhlak kepada masyarakat, seorang muslim harus berhubungan 

baik kepada masyarakat secara luas dan kepada siapa saja tanpa 

terkecuali. Sekecil atau sedikit apapun menolong atau berbagi kebaikan 

kepada orang lain, itu akan memberikan manfaat di dunia dan mendapat 

pahala dari Allah SWT. 

Akidah, setiap muslim yang ada dibumi ini memiliki keyakinan 

tentang rukun iman. Sedangkan untuk video animasi yang berkenaan 

dengan syariah yang dimana didalamnya terdapat materi ibadah dan 

muamalah berupa ketentuan manusia dengan Tuhannya dan manusia ke 

sesama manusia yang mana ini mengolah paham agar 5 rukun islam 

menjadi hal utama sebagai kewajiban manusia yang beragama islam. 

Jadi, dari hasil penelitian berisi pesan dakwah animasi, akhirnya 

mengolah pemahaman terhadap akhlak terpuji dan akidah sebagai 

contoh dari perilaku dan keimanan yang terjadi dalam kehidupan 
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makhluk Allah SWT dan dunia. Hendaklah mengamalkan akhlak 

terpuji dalam kehidupan sehari-hari dan mengimani dengan penuh 6 

rukun iman dan berusaha mengerjakan kebaikan agar sepanjang hidup 

memperoleh keberkahan, pahala, juga merasakan kebahagiaan dan 

ketenangan didunia maupun akhirat. 

Akhirnya penelitian animasi ini menjadi teladan dalam 

mendidik anak yang sesuai dalam QS. Al-Furqan:74 yang berisi 

normativitas bahwasannya memperbolehkan anak bermain atau 

menonton kartun dengan catatan tidak menghilangkan jati dirinya 

sebagai umat islam dan tidak meninggalkan nilai agama dalam dirinya. 

B. Rekomendasi 

Penulis menyatakan bahwa adanya rekomendasi yang diberikan 

dalam penelitian yang berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah Melalui 

Animai Di Media Sosial Instagram Pada Akun @yakuuya. Adapun 

rekomendasi ini hendaknya menjadi masukan yang baik, bermanfaat 

dan membangun untuk pengembangan selanjutnya. Beberapa 

pernyataan yaitu: 

i. Pemilik akun Instagram atau animator, hendaknya 

menambah isi dakwah dengan materi yang lebih 

beragam dan menarik, terutama bagi 

pembahasannya. Penyajian pesan dakwah dengan 

karakter yang bertautan lebih banyak audio visual 

akan mudah menarik Mad’u. 

ii. Mad’u, penulis menyarankan untuk menambah ilmu 
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agama bahkan mendidik anak melalui media sosial 

Instagram milik Cahaya Tri Buana animator. Hal ini 

dikarenakan isi pesan dakwah yang dikemas begitu 

unik dan lucu dibentuk kedalam sebuah animasi yang 

mana kartun ini menyenangkan bagi anak-anak 

sampai remaja, jadi kegiatan menonton kartun tidak 

kehilangan nilai-nilai agama dan memahami pun 

tidak membosankan. Saksikan Bersama agar menjadi 

sedekah berupa menambah pahala karena menebar 

kebaikan dakwah. 

iii. Pembaca dan peneliti selanjutnya, diharapkan agar 

penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

memudahkan dalam memahami pesan dakwah 

khususnya tiga klasifikasi dakwah (Akidah, Akhlak 

dan Syariah). Penulis juga mengharapkan penelitian 

ini dapat berkembang kembali di tangan peneliti 

kemudian dengan cara yang lebih unik dan cerdas. 




