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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap film animasi Adit dan Sopo Jarwo episode 28-

32 di MNC TV menggunakan semiotika Roland Barthes, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat beberapa nilai-nilai akhlakul karimah dalam film animasi tersebut, yaitu: 

1. Akhlakul karimah kepada Allah SWT, terdiri dari Bersyukur atas nikmat yang Allah 

SWT berikan kepada manusia, dan Dzikrullah atau mengingat Allah SWT dengan 

ucapan kalimat thayyibah seperti kalimat Basmalah. 

2. Akhlakul karimah kepada sesama manusia yang terdiri dari kasih sayang orang tua 

kepada anaknya, hormat kepada orang tua, mengucap serta menjawab salam, meminta 

maaf jika melakukan kesalahan, tolong menolong sesama manusia dalam kebaikan, 

memberi nasehat yang baik, dan menjaga ukhuwah atau persaudaraan antar sesama 

manusia. 

 

B. Saran 

Setelah menganalisis film animasi Adit dan Sopo Jarwo episode 28-32 di MNC 

TV yang mengandung nilai-nilai akhlakul karimah, maka peneliti dapat memberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak. 

1. Kepada para sineas atau pembuat film, untuk lebih giat dalam membuat atau 

menayangkan film-film yang mengandung nilai-nilai akhlakul karimah agar dapat 

dicontoh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. 

2. Kepada penikmat film agar menjadi konsumen yang lebih selektif dan bersikap cerdas 

serta kritis dalam memilih tayangan yang akan dinikmati atau ditonton. Khusunya 

dalam memilih tayangan film, agar tidak menjadikannya sebagai sarana hiburan 

semata tetapi dapat mengambil manfaat dari tontonan tersebut seperti nilai-nilai 

akhlakul karimah yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi para akademisi yang ingin meneliti film animasi Adit dan Sopo Jarwo, 

diharapkan untuk menekankan penelitian pada bagaimana proses produksi dalam 

dalam film animasi yang berbeda prosesnya dengan film lain. 
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C. Penutup 

Terucap syukur Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin segala puji bagi Allah SWT 

Tuhan seluruh alam, atas rahmat dan Ridho-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan  dalam penulisan skripsi ini, 

oleh karena itu peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun 

dari para pembaca. Semoga dengan skripsi ini dapat membawa manfaat khusunya bagi 

penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoinya.  


