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ABSTRAK 

Annisatus Syaidah (1340210008). Analisis Pesan-Pesan 

Dakwah dalam Film Kartun Upin Ipin Sebagai Pembentukan Akhlak Bagi 

Anak Muslim (Upin Ipin Serial Ramadhan). Program Strata 1 (S.1) 

fakultas dakwah dan komunikasi Islam program studi komunikasi 

penyiaran islam IAIN Kudus 2020. Upin ipin adalah sebuah serial anak-

anak yang berasal dari Malaysia. Serial kartun ini sanga disukai oleh 

anak-anak, dan bahkan tidak jarang oang dewasa ikut menontonnya. Film 

upin ipin sendiri dibuat oleh Mohd Nizam Bin Abdul Razak, Muhd 

Safwan Abdul Karim, dan Usamah Zaid Bin Yasin pemilik Les’ Copaque 

pada tanggal 14 September 2007., Mereka membuat film Upin dan Ipin 

dengan maksud ingin mendidik anak-anak melalui contoh-contoh dalam 

film upin ipin supaya dapat mengerti serta menghayati bulan Ramadhan. 

dalam kartun upin dan ipin banyak sekali unsur-unsur dakwah yang 

diselipkan dalam setiap episode-nya. Kemudian penulis menganalisis 

pesan-pesan dakwah yang ada dalam kartun upin dan ipin sebagai 

pembentukan akhlak bagi anak muslim special episode ramadhan, 

bagaimana lambing atau tanda yang ditampilkan dalam film upin ipin dan 

apa saja pesan dakwah yang terkandung dalam film upin dan ipin. Dalam 

penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif karena peneliti ingin 

memperoleh deskripsi secara langsung yaitu penelitian data yang 

diperoleh dari CD film upin ipin dan ipin, sumber data yang digunakan 

adalah data primer dan sekunder. Metode dalam pengumpulan data yang 

digunakan adalah menonton fim upin ipin, kajian pustaka. Kemudian 

menganalisis data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan hasil dari 

penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang yang telah dilakukan, Film 

kartun upin dan ipin dalam serial ramadhan terdapat banyak sekali pesan-

pesan dakwah yang mudah dipahami oleh penonton khususnya anak-anak 

dan juga bisa gunakan sebagai referensi untuk orang tua dalam mendidik 

anak-anaknya. menebarkan salam dan lain sebagainya. Kedua pesan 

dakwah terkait dengan Akhlak. Pesan dakwah yang disampaikan dalam 

kartun upin dan ipin tentang akhlak meliputi: kejujuran, toleransi, cinta 

dan kasih sayang. Pengertian dari jujur adalah Berlaku sesuai dengan apa 

adanya dan tidak berbohong dan berlaku bathil dalam segala urusan, 

dalam ber-mua’amalah (hubungan jual beli dan kemasyarakatan). 

Toleransi atau Tasamuh yaitu suatu sikap bersedia dalam menerima 

segala keanekaragaman pendapat, kebiasaan serta adat-istiadat yang juga 

dihayati oleh orang lain. Sedangkan Cinta adalah sebuah perasaan alami 

yang timbul karena adanya ikatan. Baik cinta kasih dengan keluarga, 

sesame manusia da lain sebagainya. 
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