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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai nilai-nilai moral 

dalam Serial Kartun Upin dan Ipin episode: “Esok Puasa”, “Puasa Pertama”, 

“Nikmat”, Teraweh”, Lailatul Qadar”, dan “Zakat Fitrah”, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Episode ”Esok Puasa” terdapat nilai-nilai moral yang meliputi : 

a. moral terhadap Allah yang berupa: ketakwaan, dan moral terhadap 

keluarga, khususnya terhadap orang tua yang berupa mematuhi perintah 

atau saran orang tua.  

2. Episode “Puasa Pertama” terdapat nilai-nilai moral yang meliputi : 

a. moral terhadap Allah yang berupa ketakwaan, dan moral terhadap 

keluarga seperti menyayangi anggota keluarga yang lebih muda. 

3. Episode “Nikmat” terdapat nilai-nilai moral seperti:  

a. moral pribadi, yaitu tentang kesopanan dalam makan dan sabar. 

b. moral terhadap keluarga, yakni patuh kepada orang tua dan menyayangi 

yang lebih muda.  

4. Episode “Teraweh” terdapat nilai-nilai moral yang tidak jauh berbeda 

dengan nilai-nilai moral yang dikandung dalam episode tersebut di atas, 

yakni:  

a. moral terhadap Allah yang berupa ketakwaan 

b. nilai moral pribadi berupa sikap rendah hati atau tidak sombong 

c. nilai moral terhadap keluarga yakni saling menyayangi 

d. moral terhadap masyarakat atau teman, yakni toleransi dan ramah 

tamah atau bertegur sapa dengan teman.  

5. Episode “Lailatul Qadar” terdapat nilai moral yakni : 

a. moral terhadap Allah yang berupa ketakwaan dan taubat 

b. moral pribadi yang berupa kejujuran, 
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c. moral terhadap sesama yang berupa toleransi.  

6. Episode “Zakat Fitrah’ terdapat nilai moral yang meliputi : 

a. moral terhadap Allah yang berupa ketakwaan 

b. moral terhadap orang tua yang berupa patuh pada perintahnya 

c. moral terhadap sesama, yakni: bersedekah pada orang lemah 

B. Saran-saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa film animasi Upin & Ipin memiliki 

banyak konten yang baik, namun dalam Serial tersebut terdapat satu tokoh 

yang digambarkan dengan karakter melambai-lambai, dia cowok bernama 

Soleh, tetapi dia lebih suka dipanggil Sally, Usahanya adalah menjahit baju, 

menerima rias pengantin,dengan gayanya yang kewanita-wanitaan. Karekter 

Soleh dalam serial ini sangat tidak layak ditonton oleh anak-anak karena tanpa 

disadari anak-anak bisa saja mengikuti tingkah polah yang mereka tonton dan 

hal itu terus terakumulasi hingga dia dewasa dibawah alam sadar mereka, 

bahwa hal yang ditonton tersebut memang benar adanya, sehingga dijadikan 

panutan, jadi peranan orang tua dalam mendampingi anak-anak saat menonton 

adalah keharusan. Memberikan pengertian bahwa mana saja yang boleh ditiru 

dan mana yang tidak. Saran penulis untuk lembaga yang berwenang dalam hal 

ini meminimalisir untuk ditampilkan. 

 


