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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dan mendeskripsikan 

serta menganalisisnya, maka selanjutnya di bab ini akan 

dikemukakan kesimpulannya sebagai berikut: 

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. Berikut adalah pesan-pesan dakwah hasil 

analisis dari beberapa scen adegan maupun dialog: 

Pertama pesan dakwah terkait dengan ibadah ini 

dibagi menjadi dua, yaitu pesan ibadah mahdoh dan ghoiru 

mahdhoh. Yang dimaksud dengan ibadah mahdhoh adalah 

ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya lebih 

khusus ditetapkan oleh nash, seperti shalat, puasa dan juga 

zakat. Kemudian yang dimaksud dengan ibadah Ghoiru 

Mahdhoh adalah ibadah yang merupakan semua perbuatan 

yang dilakukan (muamalah) dengan niat baik dan semata-

mata karena Allah Swt. Seperti melakukan amar ma’ruf 

nahi munkar, berbuat jujur, adil, bersodaqoh, 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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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa hal yang 

harus diakukan. 

1. Saat kita menonton sebuah film ada baiknya kita 

perhatikan dengan baik, dan pahami secara cermat pesan 

apa yang ingin disampaikan melalui film tersebut. 

2. Cerita dalam kartun upin dan ipin banyak sekali 

mengandung pesan-pesan dakwah dan mudah dipahami 

oleh anak-anak serta orang tua dalam mendidik anak. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bai Allah tuhan seru 

sekalian alam. Dengan pertolongan Allah dan niat sungguh-

sungguh serta bantuan dari berbagai pihak sehingga peneliti 

bisa menyelesaikan penelitian yang berjudul “Analisis 

Pesan-Pesan Dakwah dalam Film Kartun Upin Ipin Sebagai 

Pembentukan Karakter Bagi Anak Muslim (upin ipin serial 

ramadhan)”, dengan harapan semoga bisa bermanfaat bagi 

peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.  

Penulis menyadari dengan spenuhnya bahwa 

dalam penyusunan penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna, maka dari itu dengan penuh kerendahan hati 

penulis mohon untuk pembaca untuk memberikan 

masukan dan kritik yang membangun agar kedepannya 

bias lebih baik lagi. 

Akhir kata kurang lebihnya mohon maaf. Semoga 

bermanfaat. Aamiin.  

 

 


