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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, secara 

umum dapat disimpulkan bahwa film Iqro` yang disutradarai oleh Iqbal Alfajri ini 

merupakan sebuah karya yang mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa 

film bukan sekedar produk seni dan industri, akan tetapi dapat digunakan sebagai 

media pendidikan Islam dan dakwah. Film Iqro` sebagai karya pertama yang lahir 

dari masjid Salman mampu menyajikan tontonan menjadi tuntunan dan inspirasi 

bagi setiap keluarga di Indonesia.  

Sebelum disajikan kepada penonton, produser dan penulis naskah 

mengemas cerita dengan seringan mungkin, menghibur, berkualitas, namun tetap 

memasukkan muatan-muatan dakwah nilai-nilai Islam. Dengan begitu lebih 

banyak orang yang menonton, dan para penonton mendapatkan inspirasi, merasa 

tenang, dan merasa diingatkan dengan kebesaran Allah. Secara teknis, cara 

penayangan atau penyajian film Iqro` baru ada dalam bentuk film layar lebar juga 

dalam bentuk novel yang diadaptasi dari film.  

Selain itu, untuk menyampaikan nilai-nilai pendidikan Islam terdapat cara 

lain yang dilakukan oleh sutradara dan penulis naskah di luar dari isi film. 

Penggunan sub judul Iqro`: Petualangan Meraih Bintang merupakan sebuah upaya 

untuk menekankan bahwa film ini merupakan film anak, walaupun pada akhirnya 

film ini lebih tepat untuk keluarga. Selain itu, hal tersebut merupakan cara 

menghindari kesan awal berat atau terkesan menggurui, dan  memadukan tiga 

konsep yakni keluarga, religi dan sains. 

Hal-hal yang mengarah kepada pendidikan Islam dan dakwah dapat dilihat 

dari scene-scene film tersebut, antara lain yang mengandung nilai-nilai akidah, 

yakni iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, serta 

iman kepada qada dan qadar. Selain itu, dalam film ini ditemukan scene yang 

mengandung nilai syarī’aħ, terbagi menjadi nilai ibadah, muamalah, dan akhlak. 

Terdapat scene yang mengandung nilai-nilai ibadah, seperti salat berjama’ah, 

memulai suatu kegiatan dengan mengucap salam dan doa, menutup aurat dan 

meng- 
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gunakan jilbab bagi perempuan, memanjatkan doa kepada Allah, dan salawat 

kepada Nabi Muhammad, dan lainnya. Berikutnya, terda-pat scene yang 

mengandung nilai-nilai muamalah, seperti: mencintai dan tekun mendalami ilmu, 

mengintegrasikan ilmu dengan ajaran Islam, tabayun dengan mencari kebenaran 

suatu informasi, saling menghormati perbedaan pendapat (toleransi), peduli 

terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, terdapat scene 

mengandung nilai-nilai akhlak, yakni: rendah hati/tawadu, toleran, adil, cenderung 

pada kebaikan/syukur, bertutur santun dan lain-lain.  

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam lainnya yang dapat ditemukan dalam 

film Iqro` ialah: membaca atau mengkaji Alquran dan sunah Rasulullah (ayat 

qauliyah), membaca alam semesta, dan membaca diri sendiri untuk dapat 

menemukan hakikat dari kehidupan manusia; menyatukan antara sains (ilmu 

astronomi) dan Islam, menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap 

Alquran, menjadikannya sumber inspirasi dan mau membawanya kemanapun 

dalam kondisi apapun, terutama ditanamkan sejak anak-anak; serta menjadikan 

penting mewariskan ilmu kepada nasabnya. 

B. Rekomendasi 

Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu perlu ada orang dari 

kalangan agamawan, pendidik, ataupun masyarakat secara umum, yang mau 

melirik film sebagai media pendidikan dan dakwah. Adapun saran dari peneliti 

adalah sebagai berikut: 

a. Sutradara dan Penulis Naskah: Secara keseluruhan film Iqro`: 

Petualangan meraih Bintang sudah hampir mendekati sempurna, 

dilihat dari unsur intrinsik film maupun secara teknis penayangannya. 

Alangkah lebih baik jika sutradara membuat film Iqro`dalam bentuk 

VCD, di upload di Youtube, atau dalam bentuk digital lainnya 

sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan dan 

menontonnya. Adapun dalam project berikutnya yaitu pembuatan 

sekuel Iqro` 2, diharapkan melakukan promosi sehingga akan lebih 

banyak penonton yang menerima nilai-nilai pendidikan Islam dan 

dakwah.  
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b. Pemerintah Republik Indonesia: Film Iqro` merupakan karya anak 

bangsa yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Karena film adalah 

sebuah bentuk industri yang membutuhkan modal yang tidak sedikit, 

maka dari itu dengan adanya penelitian ini alangkah lebih baik 

pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dapat 

membeli film tersebut dan dapat menyebarluaskan film tersebut 

dengan cara ditayangkan di Stasiun Televisi maupun di sekolah-

sekolah dan menjadikan film tersebut sebagai salah satu film rujukan 

yang perlu ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu 

alangkah lebih baik jika pemerintah memberikan kucuran dana bagi 

rumah produksi yang akan memproduksi film-film pendidikan lainnya 

sehingga dapat membantu dan menjadi motivasi bagi produser untuk 

menghasilkan film yang berkualitas dan mengedukasi.  

c. Mahasiswa Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam: Hasil penelitian 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam film Iqro` ini dianjurkan 

agar bisa dikembangkan lagi kedepannya, mengingat bahwa dakwah 

melalui film pun bisa menjadi alternatif untuk memberikan 

pembelajaran dan pendidikan nilai-nilai Islam bagi seseorang. Hal ini 

juga memberikan manfaat bagi Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 

yang akan mencetak lulusannya yang kelak akan menjadi inovator 

dalam menyajikan nilai-nilai pendidikan Islam di masyarakat. 

d. Peneliti selanjutnya: Rekomendasi yang peneliti sampaikan bagi 

peneliti selanjutnya adalah hendaknya melakukan penelitian lanjutan 

bagi sekuel film Iqro` (sedang dalam proses produksi). Selain itu 

disarankan menambah literatur buku dan jurnal yang membahas 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam atau dakwah Islam melalui film. 

 


