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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan data yang penulis teliti, maka dalam film Adit 

dan Sopo Jarwo setelah penulis melakukan analisis deskriptif dapat 

penulis simpulkan sebagai berikut : 

Film Adit dan Sopo Jarwo dalam setiap episodenya 

mengandung pesan-pesan dakwah yang dapat menjadi pelajaran 

yang baik bagi masyarakat. Sebagai film yang peduli dengan 

pendidikan film Adit dan Sopo Jarwo banyak menggambarkan 

tentang realitas kehidupan yang ada pada masyarakat seperti: 

keyakinan atau percaya (ketauhidan), rasa syukur, sabar, 

kebersamaan, tolong menolong, takdir, pasrah/tawakal, suudzan dan 

lain sebagainya. 

Kaitannya dengan pesan dakwah, film Adit dan Sopo Jarwo 

berhasil mengemas jalan cerita yang tidak hanya mampu menjadi 

penghibur, tetapi film ini juga mampu menjadi sarana  edukasi dan 

inspirasi bagi masyarakat yang menontonnya. Sehingga dengan 

banyaknya nilai-nilai positif yang dikandung dalam film tersebut 

dapat menghasilkan efek yang positif pula bagi pemirsanya. 

Dengan melakukan analisis deskriptif penulis dapat 

mengetahui makna pesan dakwah yang terkandung melalui tiga 

aspek yaitu aqidah, akhlak dan syari’ah: 

a. Dari segi aqidah adalah keimanan kepada Allah SWT atas 

kekuasaan dan penciptaan-Nya. Dari akidah inilah yang akan 

membentuk moral (akhlak) manusia. Selain tentang tauhid, 

materi tentang akidah Islamiah terkait dengan ajaran rukun iman. 
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b. Dari segi akhlak dalam film Adit dan Sopo Jarwo ialah 

mengenai tolong menolong, sabar, syukur, menghormati 

orangtua, berbohong dan tanggung jawab. Karena semua 

manusia harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya. 

Maka Islam mengajarkan kriteria perbuatan dan kewajiban yang 

mendatangkan kebahagiaan, bukan siksaan. 

c. Pesan dakwah dari segi syari’ah berperan sebagai peraturan-

peraturan lahir yang bersumber dari wahyu mengenai tingkah 

laku manusia. Syari’ah dibagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah 

dan muamalah. Ibadah adalah cara manusia berhubungan dengan 

Tuhan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan ibadah adalah 

adanya rukun Islam. Sedangkan muamalah adalah ketetapan 

Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial 

manusia seperti hukum, keluarga, sunat, rizki, tolong menolong, 

dan takdir. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah diteliti  yang 

didapatkan dari film animasi  Adit dan Sopo Jarwo, ada beberapa 

catatan penting dari peneliti untuk dipertimbangkan bagi  beberapa 

pihak yang terkait baik Tim produksi, peneliti selanjutnya dan 

khalayak umum. Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan 

mengenai film ini, yaitu: 

1. Bagi khalayak umum saat menonton sebuah film, sebaiknya kita 

tidak pasif menerima apa saja yang disuguhkan film kepada kita. 

Tetapi bersikap lebih kritis dan menilai pesan yang sebenarnya 

yang ingin disampaikan film tersebut. Sehingga kita tidak mudah 

terpengaruh dan terprovokasi oleh sebuah film yang memiliki 

maksud tertentu. 

2. Bagi Tim produksi film, cerita dalam film ini tidak terlalu detail, 

sehingga penonton perlu menafsirkan sendiri maksud atau pesan 

sebenarnya yang ingin disampaikan dalam cerita film tersebut, 
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perlu adanya penjelasan yang lebih dengan maksud pesan yang 

sesungguhnya ingin disampaikan. 

3. Senieas perfilman animasi  muslim hendaknya lebih 

meningkatkan produksi film animasi yang lebih bernafaskan 

agama dan bernuansa dakwah  Islamyah. Sebab di Indonesia 

masih kurang dalam karya film animasi yang bernuansa dakwah. 

4. Bagi para akademisi yang memiliki kerangka berfikir yang kritis 

seyogyanya memberikan perangkat analisis yang baru dalam hal 

memahami makna atau pesan media massa, khususnya film. 

C.  Penutup 

Dengan mengucapkan syukur alhamdulilah, penulis 

panjatkan kehadirannya. Karena dengan izinnya, penulis bisa  

menyelesaikan karya skripsi, meskipun masih banyak keliruan dan 

kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati 

penulis, mohon kepada teman-teman atau sahabat-sahabat, apabila 

ada kesalahan dalam penulisan harap dimaafkan. “Daun jatuh tak 

pernah menyalahkan angin”. Maka kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. 

Demikian karya skripsi yang telah tersusun, penulis 

berharap karya yang tidak seberapa ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin!!! 


