
BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam iklan Wardah Versi Halal dari awal ini terdapat dua

bentuk Komodifikasi Pesan Agama Islam yang Pertama

adalah Komodifikasi Simbol Agama, dan yang Kedua adalah

Komodifikasi kecantikan Wanita muslimah. Komodifikasi

Simbol agama dalam iklan ini terdapat di dalam hijab yang di

kenakan oleh beberapa bintang iklannya, adab makan minum

yang baik di dalam Islam yakni menggunakan tangan

kanan,label halal dalam kemasan serta tage line halal dari

awal yang di putar pada akhir iklan. Sedangkan Komodifikasi

kecantikan muslimah terdapat dalam kecantikan menurut

pandangan Islam yakni kecantikan lahiriah dan kecantikan

batiniah yang tercermin dalam kebaikan akhlak/ perilaku.

2. Sedangkan pada Analisis Wacana pada iklan ini sesuai

dengan model analisis Wacana dari Teun .A van Djik,

peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pada level teks

yang terdiri dari struktur mikro, struktur makro, super



struktur dan struktur mikro, peneliti menemukan bahwa

kata halal dalam iklan ini di gunakan untuk

memberitahukan kepada konsumen bahwasanya produk

wardah ini memang halal , Dimana kata halal yang di

wacana kan dalam iklan bertujuan untuk menjeaskan

bahwa produk tersebut terbebas dari zat yang di

haramkan menurut syariat Islam

1.2. Saran.

Berdasarkan hasil temuan yang penelitian yang terdapat

dalam penelitian ini, saran penulis adalah sebgai berikut:

1. Saran akademis penelitian : di harapkan dapat memberikan

manfaat bagi civitas akademi dan juga bagi Mahasiswa yang

akan melakukan penelitian selanjutnya tentang komodifikasi

agama islam yang ada dalam iklan, agar memperhatikan

peranan iklan selain memberikan informasi kepada masyarakat

konsumen, juga berperan menyebarkan suatu pandangan baru.

Hendaknya mahasiswa juga tidak hanya sekedar menjadi

konsumen dari iklan di berbagai media massa akan tetapi di

harapkan bisa menjadi produsen iklan yang mampu

menghasilkan iklan unik dan menarik dengan cara mencari

referensi dari setiap iklan yang terdapat di berbagai media

massa.



2. Untuk para pembaca : di harapkan apa yang di tampilkan dalam

iklan wardah Versi halal dari awal ini, yakni salah satunya berupa

gambaran tentang kecantikan muslimah yang hakiki

.bahwasanya kecantikan seorang perempuan tidak di nilai dari

apa yang Nampak secara lahir saja, akan tetapi kecantikan yang

sesungguh nya terdapat di dalam hati dan di impllementasikan

ke dalam keindahan akhlak dan perilaku.hendaknya para

pembaca tidak hanya mempercantik tampilan fisik saja akan

tetapi juga mempercantik hati dengan kebaikan akhlak dan

prilaku yang terpuji.

3. Untuk PT. Paragon Technology & Innovation terkhusus Wardah,:

teruslah menjadi salah satu pioneer kosmetik halal terbaik, tidak

hanya di kancah nasional, akan tetapi juga di kancah

internasional. Dan juga teruslah menebarkan kebaikakn dan

inspirasi bagi semua orang terutama bagi kaum wanita yang

ingin tampil cantik, serta terus berinovasi guna mengeluarkan

kosmetik terbaik dan di gandrungi oleh para wanita.
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LAMPIRAN GAMBAR

1.1. Halaman Youtube Resmi Wardah beauty



1.2 produk dalam iklan wardah : lipstick Wardah

1.3. Produk dalam iklan Wardah: bedak wardah, Exclusive Two-Way cake



1.4.produk dalam iklan Wardah: Wardah secret day Cream

1.5 produk dalam iklan wardah : mascara wardah



1.6. Produk dalam iklan wardah : Gel Lidah buaya




