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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dari judul-judul yang ada pada komik  

pengen jadi baik 2, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Penyajian pesan dakwah dalam komik ini terbilang baik, hal ini terbukti 

dari penggambaran pengarang dalam bentuk dialog antar tokoh serta 

paparan-paparan kejadian atau peristiwa yang dialami. Bahasa narasi dan 

deskripsi atau ujaran yang digunakan lugas dan sesekali menggunakan 

perumpamaan untuk menambah estetika membaca bagi pembaca. Hal ini 

dimaksudkan agar pesan-pesan dakwah didalamnya lebih mudah dicerna 

dan ditangkap pembaca. 

2. Dari 37 judul keseluruhan dalam komik peneliti menemukan 24 judul yang 

berkaitan dengan dakwah yang berisi pesan dakwah kategori akidah, 

syariah, dan akhlak. 13 judul sisanya hanya berisi humor dan tidak 

mengandung pesan dakwah. 

3. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pesan akidah terdapat 

dua judul, yang berisi tentang menjauhi syirik dan beriman kepada hari 

akhir. 

4. Pesan dakwah yang mengandung nilai-nilai syariah terdapat dua belas 

judul, yang berisi tentang jangan menyia-nyiakan shalat, berdoa ketika 
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(turun hujan, bersin, memakai baju, dan keluar rumah), anjuran untuk 

menjaga hafalan Al-Quran, membaca Al-Quran, shalat berjamaah, 

larangan menyentuh yang bukan mahramnya, riba, mengganti rugi, jangan 

tergesa-gesa dalam mendatangi shalat, shalat tahajud, perayaan khitan, 

shalat tarawih, uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa, ziarah 

kubur, dan ibadah haji ber tahallul. 

5. Pesan yang mengandung nilai-nilai akhlak terdapat delapan belas judul, 

yang berisi tentang melambaikan tangan sebagai salam, saling memberi 

hadiah, berterimakasih kepada manusia, membimbing anak, menghormati 

orang yang lebih tua, akhlak dalam bersepeda motor, akhlak mazmumah 

ghibah, bersyukur kepada Allah, bertaubat, saling mengucap salam, 

perintah menutup aurat, sifat munafik, mempererat persatuan menjauhi 

perpecahan, akhlak kepada kedua orang tua, mengajak anak kemasjid, 

akhlak dalam berteman, marah, sifat pemaaf, dan bergaul dengan teman 

shaleh. 

B. Saran dan Kritik 

Setelah menjelaskan dan menganalisa tema dan topik yang terdapat dalam 

komik pengen jadi baik 2, maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk para komikus hendaklah mengasah kreativitasnya dalam membuat 

komik yang mengandung nilai-nilai Islam dan dikemas dengan bentuk 

yang menarik perhatian pembacanya. Tidak saja komik yang ditujukan 

untuk anak-anak yang bertemakan Islam, tetapi juga bisa untuk segala 
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jenis gender, dan umur. Mengingatkan kisah-kisah Rasulullah SAW dan 

juga perintah Allah SWT yang dikemas melalui medi komik merupakan 

pesan dakwah yang sangat menarik perhatian para pembaca dan penikmat 

komik. 

2. Untuk para da’i seharusnya memiliki terobosan baru dalam mensyiarkan 

Syari’at ajaran Islam melalui dakwah. Diantaranya dengan menggunakan 

kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Dakwah melalui komik 

merupakan salah satu alternatif untuk menyebarluaskan Agama Islam. 

Sangat relevan dengan para mad’u pada zaman sekarang ini. 

3. Untuk pengarang komik pengen jadi baik 2 sendiri, diharapkan untuk 

kedepannya tidak hanya mengangkat satu tafsiran saja dalam menjelaskan 

masalah-masalah yang dalam hal perbedaan pendapat para ulama, 

sehingga menjadikannya kaku. Akan tetapi perlu dijelaskan secara 

keseluruhan agar pembaca mempunyai wawasan Islam yang lebih luas lagi 

dan semoga selalu membuat karya untuk tujuan dakwah yang lebih baik 

dan menginspirasi. 

4. Untuk para pembaca dan penikmat komik, jangan hanya melihat sisi 

komik sebagai media hiburan semata, karena banyak juga komik yang 

menjadikan media edukasi yang tidak membosankan. 

 


