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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan dari bab satu 

sampai dengan bab empat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berupa 

makna pesan dakwah dalam buku “Soulscape Road Karya Oscar Motuloh” yang 

diklasifikasikan menjadi tiga Aspek pesan dakwah yaitu; Aqidah, Syari‟ah, dan 

Akhlak. 

Adapun kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Pesan Aqidah 

Pesan aqidah yang terdapat didalam buku Soulscape Road yaitu 

Iman kepada Allah, yang tergambar jelas pada Gambar 3.5 patung 

yesus yang tak berdaya tertimpah runtuhan bangunan serta terhimpit 

velg sepeda, ketika bencana gempa bumi melanda jogja tahun 2006. 

Sesungguhnya, bahwa tiada sekutu yang pantas disembah melainkan 

hanya Allah SWT yang sepatutnya disembah ialah zat yang 

menciptakan langit, dan bumi beserta seisinya, dan Islam adalah agama 

yang sempurna. 

Iman kepada hari akhir (kiamat), yang tergambar jelas pada 

Gambar 3.4, deretan makam-makam tersebut mengingatkan bahwa 

dunia ialah kehidupan yang sangat singkat dan sementara, dipastikan 

bahwa setiap yang bernyawa akan menemui ajalnya. 
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Dan Iman Kepada Qodla dan Qadar, tergambar pada Gambar 3.2 

Bencana yang terjadi sudah menjadi ketetapan dan ketentuan dari Allah 

SWT, dan merupakan iman yang keenam yang harus kita imani yaitu 

Qodla dan Qodar, seperti Gambar 3.1 rumah dan harta benda lainnya 

yang lenyap ketika bencana merupakan titipan semata dari Allah SWT, 

bahwa sesungguhnya allah menguji hamba-nya sesuai dengan 

kesanggupannya. 

2. Pesan Syari’ah 

Pada Gambar 3.6 memiliki pesan bahwa Riya‟ ialah melakukan 

sesuatu amal tidak untuk keridhaan Allah tetapi untuk mencari pujian 

atau popularitas dimasyarakat, mereka beribadah, sodaqoh, dll, hanyalah 

sekali-sekali saja, yaitu bila mereka berada di hadapan orang. Bahwa 

ketataan yang sesungguhnya bukanlah semata-mata mengharapkan 

pujian dari orang lain, namun seseorang harus melakukannya dengan 

ikhlas tanpa ada unsur ingin dipuji orang lain (riya‟). 

3. Pesan Akhlak 

Tergambar dengan jelas pesan akhlak yang terdapat dalam buku 

Soulscape Road pada Gambar 3.7 foto ini mengarahkan kita untuk 

melihat boneka panda yang penuh lumpur yang diikatkan pada „plang‟ 

yang bertuliskan dengan kalimat “tolong kami lapar” yang dimaknai 

yaitu, Seorang muslim haruslah memiliki solidaritas dengan saudaranya, 

turut merasakan kesusahannya, tolong menolong terutama di dalam 
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kebajikan dan ketakwaan, agar umat Islam dapat menjadi satu tubuh 

yang hidup. 

Yakinlah bahwa setelah usaha yang kita lakukan sulit pada awalnya 

namun Allah menjanjikan bahwa sesudah kesulitan pasti ada 

kemudahan, Gambar 3.8 foto ini bermakna dan juga sebagai motivasi 

bahwa setiap orang harus berjuang dan terus menerus berusaha serta 

harus mengakhiri sebuah pemikiran pesimis. 

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian pada buku Soulscape Road tentang bagaimana 

pesan dakwah yang tercantum di dalamnya, maka peneliti memiliki beberapa 

saran dan masukan: 

1. Bagi generasi muda khususnya mahasiswa Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam diharapkan dari 

penelitian ini, akan menambahkan pemahaman tentang pesan dakwah 

yang disampaikan melalui sebuah karya foto sehingga bisa 

menginspirasi agar lebih kreatif dalam berkarya, misalnya membuat 

karya foto yang mengandung pesan dakwah sesuai dengan 

perkembangan tekhnologi pada zaman modern ini. 

2. Untuk penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi 

berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran dengan adanya 

hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada peneliti 
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selanjutnya untuk dapat lebih memperdalam hasil penelitian ini, 

khususnya terkait dengan penelitian pesan dakwah yang terdapat dalam 

foto. Karena, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian 

ini masih jauh dari sempurna. 

3. Soulscape Road merupakan Buku karya Oscar Motuloh dengan 

tampilan dan packaging yang „apik‟ membuat yang melihat pun ikut 

merasakan kehadirannya di dalam foto-foto yang terdapat dalam buku 

tersebut. Buku yang berisi kumpulan gambar lintasan jiwa dengan 

pembenturan objek getir yang syarat akan makna, tersirat makna 

khususnya pesan dakwah yang meliputi 3 Aspek di dalamnya yaitu; 

Aqidah, Syari‟ah, dan Akhlak.  

 

C. Penutup 

Skripsi ini dibuat untuk memperkaya khasanah keilmuan dakwah khususnya 

dengan memanfaatkan media sebagai penyampai muatan pesan dakwah, dengan 

judul “Pesan Dakwah Dalam Foto Jurnalistik” yang penulis teliti di dalam buku 

Soulscape Road Karya Oscar Motuloh, Namun di dalamnya masih banyak 

kekurangan maupun kesalahan yang perlu diperbaiki, Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 


