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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan rumus masalah serta setelah menjelaskan dan 

menganalisis pembahasan yang diajukan di atas, penulis sampai pada 

menyimpulkan sebagai berikut: 

Dalam serial animasi Nussa Official pesan dakwah yang disampaikan 

dikemas dengan sebaik mungkin sehingga mencakup banyak nilai-nilai Islam 

yang sesuai dengan Al-Qur’an dan hadits terutama pada adab yang pada 

umumnya terjadi di kehidupan sehari-hari. Pada animasi Nussa Official ini 

penulis berfokus pada episode Adab Menguap dengan Analisis Konstruksi 

Media. Dalam penelitian ini penulis mencari pesan dakwah dengan 

eksternalisasi dan objektivasi. 

Pertama, penulis mengumpulkan 15 adegan pada episode Adab 

Menguap mencari tahu eksternalisasi yang ada dalam pesan dakwah yang 

dapat diterima oleh penonton baik anak-anak atau orang dewasa. Pesan 

dakwah yang didapat seperti bersyukur, tidak membuang makanan dan tidak 

mencela setalah makan, tidak bolehnya bersendawa dengan suara keras dan 

dianjurkan untuk menahannya, beristighfar, Meminta maaf ketika salah dan 

memaafkan, Abad menguap, Memberi nasehat, tidak memarahi dan tidak boleh 

bertengkar, dan simpulan dari cuplikan animasi Nussa episode Adab Menguap. 
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Kedua, penulis menggunakan objektivasi untuk mengetahui seberapa 

banyak orang yang menonton, menyukai, dan tanggapan dari pesan dakwah 

yang disampaikan animasi Nussa episode Adab Menguap. Dari penelitan ini 

yang menonton berjumlah 5,986.244 penayang dan yang menyukai berjumlah 

48 ribu orang. Adapun dari tanggapan dari komentar orang-orang yang 

menonton berjumlah 2,2 ribu. Dari tanggapan ini diambil 8 komentar yang 

mewakili dari jumlah 2,2 ribu. Tanggapan dari komentar banyak berisikan 

nilai positif terhadap animasi Nussa episode Adab Menguap. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian pesan dakwah animasi 

Nussa Official Episode Adab Menguap, ingin memberikan rekomendasi 

1. Hendaknya pembuat animasi untuk menggunakan kreatifitasnya untuk 

membuat animasi yang bermanfaat sehingga dapat menjadikan tontonan 

yang baik dan contoh yang baik. 

2. Bagi pendakwah hendaknya menyampaikan pesan dakwah dengan 

menggunakan cara yang kreatif dan menarik, sehingga dapat membuat 

mad’u tertarik untuk mengambil pesan dakwah yang disampaikan. 

3. Dalam kecanggihan teknologi pada masa sekarang, maka gunakanlah hal 

tersebut sebagai media berdakwah agar pesan dakwah dapat terus 

disampaikan kepada orang banyak dan tidak pernah putus. 

 

 


