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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan  dan menganalisis hasil dan temuan data

terhadap film pendek Ramadhan Halal Yayasan Darul Qur’an, penulis

dapat menyimpulkan bahwa:

1. Film pendek Ramadhan Halal memiliki makna denotasi sebagai film

yang menggambarkan kehidupan berumah tangga, selain itu film ini

juga menyuguhkan permasalahan-permasalahan yang biasanya terjadi

antara suami dan istri. Umumnya film ini dibangun dengan banyak

tanda. Salah satunya adalah pemeran tokoh utama wanita yang sering

terlihat berada di dalam rumah. Hal itu jelas menegaskan bahwa

pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri.

2. Makna konotasinya adalah walaupun jelas pembagian tugas dan

tanggung jawab suami dan istri, bukan berarti keduanya akans tetap

pada masing-masing wilayahnya, hanya saja tetap harus sesuai

koridornya, misalnya sorang istri yang ingin berkarir diluar rumah

dalam hal ini bekerja, maka ia harus mendapat izin dari suaminya.

3. Film pendek ini juga menegaskan mitos, bahwa dalam kehidupan

berumah tangga suami dan istri harus bertanggung jawab dalam

masing-masing kewajibannya, Sebagaiamana yang sudah terangkan

dalam ajaran Islam. Karena sebagai ummat Islam kita memiliki Al-
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Qur’an dan Sunnah Nabi yang bisa kita jadikan rujukan dalam

kehidupan.

4. Pesan-pesan dakwah dalam film pendek Ramadhan Halal: (1) Sikap

lelaki muslim mrnjalankan perintah Allah, (2) Tanggung jawab suami

terhadap istrinya, (3) Peran wanita sebagai istri, dan (4) Suami dan istri

bekerjasama dalam hal apapun.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan mengenai film

ini:

1. Sebelum menonton sebuah film, kita harus siap dihadapkan dengan

stereotype-streotype yang akan dibuat oleh sutradaranya sebagai

penggambaran realitas yang diinginkan. Karena, film bukan semata-

mata pemindahan relitas dihadapan kita yang begitu saja dipindahkan

ke dalam layar. sebaiknya kita tidak pasif menerima apa saja yang

disuguhkan film tersebut. Jangan hanya menjadikan film sebagai bahan

hiburan semata. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bersikap lebih

kritis dalam menilai pesan yang sebenarnya serta dapat mengambil

manfaat atau hikmat yang terkandung dalam film tersebut.

2. Pada akhir film ini masih terlihat samar dan membuat penonton

penasaran akan kelanjutan ceritanya, yaitu bagaimana kelanjutan

rumah tangga Yaser dan Zizi saat mereka sudah lama menikah tetapi

belum juga memiliki anak, dan bagaiamana tanggapan keluarga dan
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orang-orang terdekat mereka mengenai hal itu terutama pada keluarga

Yaser.

3. Bagi penulis, film ini sudah memenuhi kriteria yang baik untuk sebuah

film. Ada unsur hiburan, edukasi dan juga informasi. Tanpa harus

menyudutkan satu pihak. Film ini bisa dijadikan contoh bagi mereka

para movie maker tanpa harus melupakan fungsi film sebagai hiburan.

4. Bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian tentang Pesan Dakwah

melalui Media Sosial dan Analisis Semiotik Film agar dapat

menjadikan` skripsi ini sebagai referensi dalam penelitiannya.
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