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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Di penelitian bertajuk Analisis Isi Pesan Dakwah Bergambar Pada Grup Meme 

Hijrah Post ヅ Di Media Sosial Facebook, penulis memakai metode penelitian 

kualitatif deskriptif dengan analisis isi sebagai pendekatannya. Dari jenis penelitian 

yang dibuat, penulis memakai jenis penelitian pustaka. Pesan dakwah berhubungan 

dengan akhlak merupakan fokus utama yang penulis ambil sebagai bahan untuk 

diteliti dan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap 20 meme yang 

diunggah sejak bulan Maret hingga September 2022, dapat penulis simpulkan 

bahwa pesan dakwah yang dibagikan dalam grup Meme Hijrah Postヅ di media 

sosial Facebook, sebagian besar menggunakan bentuk seperti komik dan 

didominasi oleh gambar kartun SpongeBob SquarePants sebagai bahan meme yang 

dapat menarik perhatian para pembaca. Pemilihan kartun SpongeBob SquarePants 

digunakan sebagai bahan meme dikarenakan kartun tersebut sangat ekspresif. Dari 

11 meme SpongeBob yang telah penulis teliti, penulis berkesimpulan bahwa para 

pembuat meme hanya mengambil bagian ekspresif dari serial kartunya saja, tidak 

serta merta memasukkan watak atau sifat karakter ke dalam bagian dari meme. 

Contohnya pada meme ke 17, di sana digambarkan Patrick dengan karakter yang 

bijak, akan tetapi menurut situs SpongeBob SquarePants Wiki watak asli dari 

Patrick dalam serial kartun SpongeBob SquarePants digambarkan sebagai orang 

yang tidak terlalu pintar. 
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 Dari 20 postingan yang penulis teliti, sebagian besar berisikan pesan 

dakwah berkenaan akhlak tercela dan sebagian kecilnya lagi berkenaan dengan 

akhlak terpuji. Unggahan meme dalam grup ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada pembacanya mengenai akhlak terpuji yang patut dijadikan 

contoh dan akhlak tercela sebagai renungan agar kita dapat menjauhi akhlak 

tersebut di kehidupan bermasyarakat. Karena pada kenyataannya tidak sedikit 

permasalahan serta larangan dalam ajaran Islam yang dianggap sepele oleh 

beberapa orang, justru dapat membahayakan diri mereka sendiri. Sebagai seorang 

muslim hendaklah kita selalu mengamalkan akhlak terpuji dan meninggalkan serta 

menjauhi akhlak tercela agar mendapatkan kebahagiaan di kehidupan sekarang dan 

selanjutnya. 

 

B. Rekomendasi 

Melalui penelitian Analisis Isi Pesan Dakwah Bergambar Pada Grup Meme 

Hijrah Post ヅ Di Media Sosial Facebook ini, penulis memiliki beberapa saran 

yakni sebagai berikut: 

1. Bagi pengunggah meme pada grup Meme Hijrah Post ヅ agar lebih 

memperhatikan referensi yang diambil. Seperti penggunaan Hadits yang akan 

dijadikan sandaran dari meme yang dibuat. Dari 20 meme yang penulis teliti, 

terdapat 1 meme yang menggunakan Hadits berstatus kan Isnad Dha’if. Hal ini 

tentu akan dipertanyakan keasliannya, walaupun pesan yang disampaikan 

memiliki tujuan yang baik. Selain memperhatikan referensi, memuat referensi 

pada keterangan meme juga sangat diperlukan, karena sebagian pembaca 
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sering mempertanyakan sumber yang didapat, hal tersebut bertujuan agar pesan 

yang disampaikan jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. 

2. Untuk para mad’u khususnya bagi para pengguna Facebook penulis 

merekomendasikan kepada kalian untuk ikut bergabung menjadi bagian dari 

grup ini, karena selain dapat menambah pengetahuan keislaman dengan cara 

yang baru, grup ini juga dapat menjadi ladang pahala berdakwah yakni dengan 

cara membagikan postingan yang menurut kita sangat bermanfaat, sehingga 

pesan tersebut dapat tersampaikan kepada teman-teman pengguna Facebook 

lainnya. 

3. Untuk para dai, penulis menemukan saran berkenaan dengan penggunaan 

meme yang dapat dijadikan sarana dalam dakwah digital. Selain jangkauannya 

yang luas, meme juga digemari oleh banyak para remaja. Penulis berharap 

bahwa penelitian ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, serta acuan dalam 

mengelola konten dakwah. 

 


