
TERPAAN FILM KARTUN UPIN DAN IPIN DALAM  

PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK  

(Studi Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, 

Kota Bandar Lampung) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna 

memperoleh gelar sarjana (S.Sos.) dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

Oleh: 

AYU PUTRIYANI 

NPM. 1341010012 

 

 

 

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

1439 H / 2017 M 



TERPAAN FILM KARTUN UPIN DAN IPIN DALAM  

PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK  

(Studi Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, 

Kota Bandar Lampung) 

 

 

 

SKRIPSI 

Ditujukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna 

memperoleh gelar sarjana (S.Sos.) dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 

 

 

Oleh: 

AYU PUTRIYANI 

NPM. 1341010012 

 

 

 

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam 

 

 

  

Pembimbing I  : Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si 

Pembimbing II  : Dr. H. Rosidi, MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

1439 H / 2017 M 



ii 
 

ABSTRAK 

TERPAAN FILM KARTUN UPIN DAN IPIN DALAM PEMBENTUKAN 

AKHLAK ANAK 

(Studi di Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, 

Kota Bandar Lampung) 

 

Oleh 

 

Ayu Putriyani  

 

Film adalah media komunikasi yang bersifat  audio visual untuk menyampaikan 

suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu 

melalui cerita ataupun tayangan yang disiarkan atau yang ditontonkan melalui 

Televisi, kegiatan menonton film biasanya dilakukan anak-anak untuk hiburan 

mereka dan bagaimana para orang tua harus tetap mengontrol apa yang di tonton oleh 

anak karna salah-salah anak dapat menonton film yang tidak patut mereka tonton 

pada usia mereka. Menjadi orang tua yang cerdaspun diperlukan untuk membantu 

anak memilih film yang layak ataupun menjadikan film media belajar anak. 

 Dalam penelitian ini Rumusan masalah yang diajukan adalah “Seberapa besar 

Terpaan Film Kartun Upin dan Ipin Dalam Pembentukan Akhlak Anak?.Adapun 

tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana film Kartun 

Upin dan Ipin mampu membantu dalam pembentukan akhlak anak khususnya di 

Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), penelitian 

lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik 

dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Dalam hal ini akan langsung mengamati anak-anak yang menjadi sebagai 

data primer. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 849 jiwa sedangkan samplenya 

12 Orang. 

Dari hasil penelitian dari film kartun Upin dan Ipin dalam pembentukan akhlak 

anak di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung 

yaitu Film Upin dan Ipin memiliki Pengaruh dalam Pembentukan Akhlak Anak pada 

anak-anak di Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, 

Kota Bandar Lampung. Pengaruh itu terjadi baik pada anak-anak usia 10-12 tahun 

yang menonton film KartunUpin dan Ipin. 
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MOTTO 

 

                          

                 

 

 

Artinya : (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam 

bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah 

Maha Haluslagi Maha mengetahui. (Q.S. Lukman [31] : 16) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi 

ini, maka akan diperjelas terlebih dahulu istilah-istilah yang dianggap perlu. 

Skripsi ini berjudul “ TERPAAN FILM KARTUN UPIN DAN IPIN DALAM 

PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK ( Studi di Kelurahan Langkapura Gang 

Bungur Bandar Lampung )”. 

“Terpaan adalah sebagai kegiatan mendengar, melihat, dan membaca 

pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap 

pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau kelompok.
1
 

“Film merupakan kesenian seperti lukisan dan tulisan”.
2
 

"Upin dan Ipin adalah salah satu tokok yang berada di film animasi dari 

Malaysia yang di tayangkan di Stasiun tv Indonesia yaitu MNCTV"  

Terpaan film yang dimaksud disini adalah Terpaan Film kartun Upin 

dan Ipin Dalam Pembentukan Akhlak Anak sebagai terpaan dalam rangka 

                                                             
1.Ardianto, Elvinaro, lukiatai kumala, Siti Karlinah, Komunikasi Suat uPengantar,(Bandung, 

Simbiosa Rekata Media,2014),hlm.168 

2. Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori,Dan Filsafat Komunikasi, (Bandung, : PT.Citra 

Aditya Bakti,2003)hlm.180 
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menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam pada akhlak anak terpaan dengan 

menggunakan bahasa non verbal melalui film. 

Menanamkan nilai ajaran Islam adalah upaya-upaya yang dilakukan 

oleh orang tua melalui film yang pada anak sehingga nilai ajaran Islam 

tentang akhlak dapat mempengaruhi kehidupan keseharian. 

“Kata akhlak berasal dari bahasa arab “khuluq” yang jamaknya 

“akhlak”. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat dan agama. Kata 

tesebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalq yang 

berarti “kejadian”, serta erat hubungannya dengan kata khaliq yang berarti 

“pencipta” dan makhluk yang berarti “yang diciptakan”.
3
  Akhlak dapat 

dikatakan sebagai suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya 

timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan 

pertimbangan pikiran (lebih dahulu).  
4
 

“ Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan 

nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang”.
5
 

Dari penjelasan kalimat di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah 

penelitian yang dilakukan secara cermat untuk mengkaji Terpaan (pengaruh, 

akibat, membentuk) Film Kartun Upin dan Ipin Dalam Pembentukan Akhlak 

Anak sebagai mana film kartun mampu mempengaruhi pembentukan akhlak 

                                                             
3.Rosihan Anwar, AkhlakTasauf, (Bandung :CV Pustaka Setia,2010),hlm.11 

4.Mustofa,Akhlak Tasawuf,(Bandung:CV Pustaka Setia,2010),hlm.12 

5.Mufidah Ch,Psikologi Keluarga Islam, Cet 1,(Malang: UIN Malang Press,2008),hlm.299
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di kalangan anak-anak yang biasa melihat, menonton Film Upin dan Ipin, 

yang menampilkan kebiasaan-kebiasaan “lucu, jenaka, khas” yang digemari 

oleh anak. Diyakini bisa mempengaruhi para penggemarnya. Fokus penelitian 

ini dilakukan terhadap anak di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih dan menetapkan judul 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Terpaan Media dalam hal ini film kartun sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan jiwa atau akhlak anak yang biasa 

menontonnya 

2.  Mudahnya menemukan anak-anak usia 10-12 tahun yang menyukai 

film kartun Upin dan Ipin, khususnya di Kelurahan Langkapura Baru, 

Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

3.Banyaknya yang tertarik dengan film kartun upin dan ipin 

4.Cerita film kartun Upin dan Ipin yang mudah diterima anak-anak 

5.Tersedianya berbagai literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

sebagai referensi,sehingga nantinya dapat selesai tepat pada waktunya. 
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6.Lokasi penelitian yang mudah dijangkau dari segi transportasi maupun 

dalam hal pengumpulan data. 

C. Latar Belakang Masalah 

Upin dan Ipin adalah serial televise animasi anak-anak yang dirilis 

pada tanggan 14 september 2007 di Malaysia dan disiarkan di TV9. Serial ini 

di produksi oleh Les’Copaque. Awalnya film ini bertujuan untuk mendidik 

anak-anak agar lebih mengerti tentang Ramadhan. Kini, upin dan ipin sudah 

memiliki delapan musim tayang di Indonesia, upin dan ipin hadir di MNCTV. 

Di Turki, upin dan ipin  disiarkan di Hilal TV. Serial ini berdurasi 5-7 menit 

setiap episodenya. Penayangan setiap hari di TV9 Pukul 16.30, dan di 

MNCTV tayang setiap hari pukul 12.00 dan 16.30 WIB.  

Atas keberhasilannya menarik hati penonton setempat upin dan ipin 

dinobatkan dalam nominasi sebagai animasi terbaik pada tahun 2011.
6
 

Awalnya upin dan ipin ditayangkan khusus untuk menyambut 

Ramadhan pada tahun 2007 untuk mendidik anak-anak mengenai arti dan 

kepentingan dari bulan suci Ramadhan. Kata Safwan, “kami memulai seri 

animasi empat menit ini untuk menguji penerimaan pasar local serta 

mengukur bagaimana reaksi pada kemampuan penceritaan kami.
7
 Sambutan 

                                                             
6. http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 

7. http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 
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meriah terhadap kartun pendek ini mendorong Les’Copaque agar menerbitkan 

satu musim lagi menyambut bulan Ramadhan yang seterusnya. 

Niza percaya bahwa aspek kebudayaan Malaysia yang berlatarkan 

sebagai sebuah kampong yang sederhana pasti dapat menarik minat pasar 

Internasional. Seperti pada kartun animasi Doraemon asal Jepang yang laris di 

seluruh dunia meskipun berlatarkan budaya setempat dan bukanya budaya 

internasional,
8
 dan juga reputasi Les’Copaque sebagai organisasi dikenal sejak 

terbentuknya popularitas Upin dan Ipin yang bukan saja di Malaysia, namun 

juga di beberapa Negara lain yang meng-import kartun ini khususnya 

Indonesia. 

Proses animasi Upin dan Ipin ( dan juga film Geng) menggunakan 

perangkat lunak CGI Autodesk Maya.
9
 Di sebuah konferensi pers perangkat 

lunak animasi pada tahun 2009, ketua perancang Les’Copaque,  Fuad Md. Din 

memberitahukan, “salah satu tujuan kami memilh kartun ini adalah karena 

proses pembuatanya cukup mudah. Lagi pula kami sudah berpengalaman 

dalam membuatnya sebelum ini.
10

 

Pada tahun 209, Nizam, Safwan dan Anas meninggalkan Les’Copaque 

untuk mendirikan sebuah studio animasi yang baru, yaitu Animonsta Studios, 

                                                             
8. http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 

9. http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 

10.http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 
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namun seri animasi Upin dan Ipin masih tetap diteruskan dibawah pimpinan 

Haji Burhanuddin sebagai direktur.
11

 

Upin dan Ipin merupakan sepasang kembar berusia belia yang tinggal 

bersama kak Ros dan Opah di Kampung Durian Runtuh setelah kematian 

kedua orangtua mereka sewaktu masih bayi. Upin dan Ipin bersekolah di 

Tadika Mesra yang terletak dalam kawasan kampong , di mana mereka 

berteman dengan banyak teman yang bermacam-macam tingkah lakunya, 

seperti mei-mei yang imut dan berkeripadian cerdas, jarjit singh yang gemar 

membuat pantun, Ehsan yang cerewet dan suka makan, Fizi (sepupu Ehsan) 

yang penuh keyakinan diri tetapi suka mengejek orang lain, dan Mail yang 

berkemampuan untuk berjualan, suka melamun dan mengantuk karena ia 

berjualan ayam semalaman dan pandai berhitung. Kampong Durian Runtuh 

juga didatangi oleh seorang gadis bernama Susanti yang merupakan pindahan 

dari Jakarta Indonesia. 

Negara  Saluran  Tanggal 

Mulai 

Keterangan        Musim 

Malaysia TV9 September 

2007 

Musim pertama hingga 

sekarang 

Astro ceria Agustus 2011 Musim pertama  

                                                             
11. http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 
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Indonesia  TVRI September 

2007 

Musim pertama saja, 

bersamaan dengan Malaysia 

MNCTV September 

2008  

Dari musim ke-2 

Rtv Segera Semua musim menggunakan 

Bahasa Indonesia 

Fhilipina  GMA  Segera  Musim pertama hingga 

sekarang 

Singapura  S  Februari 2011 Dari musim ke-3 

Turki   Hilal TV September 

2008 

Musim pertama dan ke-2.
12

 

Tersedia di : 

http://id.m.wikipedi.org>wiki>upin_ipin.03feb17(19Februari2017) 

 Akhlak salah satu yang harus dimiliki anak-anak agar lebih terlihat 

sopan santun dan tetap dalam ajaran Allah yang baik dan benar tanpa akhlak 

yang baik anak-anak tidak akan dapat tumbuh dengan baik, sebagai tambahan 

untuk belajar akhlak pun sekarang berbagai macam cara agar mudah 
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dipahami, dari permainan,kebiasaan orang tua ,teman sekitar maupun 

tontonan yang dapat menbangun akhlak anak. Contohnya saja seperti film 

kartun animasi atau 3D yang ditayangkan di MNCTV upin dan ipin yang 

menceritakan tentang persahabatan,kejenakaan dan tetap menampilkan akhlak 

yang baik yang secara tidak langsung anak akan mengikuti kebiasan yang 

sering mereka lihat ataupun tonton dari acara tersebut, apalagi pada saat ini 

film banyak sekali yang tidak pantas untuk dikonsumsi anak-anak pada 

umurnya dengan adanya film 3D yang sering ditayangkan setiap hari ini 

membantu kita para orang tua mengarahkan anak untuk tidak menonton film 

yang tidak pantas mereka lihat dan dapat merusak akhlak mereka. 

Di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, yang terletak 

di Kota Bandar Lampung memiliki jumlah anak yang pada usia 6-13 tahun 

tidak kurangnya laki-laki : 423Orang dan wanita : 421Orang yang dimana 

termasuk anak-anak disana cukup aktif atau tertarik pada film Upin dan Ipin. 

D.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan 

masalah yang diteliti yaitu : seberapa besar Terpaan film kartun Upin dan Ipin 

dalam pembentukan akhlak anak khususnya anak-anak di Kelurahan 

Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.
13

 

                                                             
13. PraPenelitian Tanggal 21 April 2017 
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E.Batasan Masalah 

Karna luasnya masalah bauran permasalahan khususnya terpaan 

akhlak yang baik dalam pandangan islam tentang banyaknya film yang ada, 

serta mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti ini 

membatasi dengan meneliti Terpaan Film Kartun Upin dan Ipin Dalam 

Pembentukan Akhlak Anak diusia  10-12 tahun di Kelurahan Langkapura, 

Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar terpaan 

film “Upin dan Ipin” dalam Pembentukan Akhlak anak khususnya yang 

berada di Kelurahan Langkapura Baru gang Bungur Bandar Lampung. 

2.  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dikemukakan adalah : 

1.Sebagai bahan informasi / masukan bagi para orang tua untuk 

dapat memilih film  yang mampu membantu pembentukan 

akhlak anak dan tetap memiliki sisi kekanak-kanakan yang 

masih dialami anak 
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2.Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberi 

pengalaman yang berguna bagi peneliti khususnya tentang 

akhlak anak yang ternyata dapat diperoleh dari film kartun 

3.Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian yang 

lebih lanjut secara luas dan spesifik 

H.Metode Penelitian 

1.Jenis dan Sifat Penelitian 

a.Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian (Filed Research) yaitu suatu 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data 

yang ada di lapangan.
14

 

Maka penulis secara langsung mengamati dilapangan 

mengenai Terpaan Film Karun Upin dan Ipin dalam Pembenrukan 

Akhlak Anak di Kelurahan Langkapura Gang Bungur Bandar 

Lampung guna untuk memperoleh data yang yang diperlukan dalam 

penelitian ini yang berkenaan dengan Akhlak Anak. 

b.Sifat penelitian 

                                                             
14.Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Research, (Bandung : Tarsio,1995),hlm.58 
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Sifat penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati.
15

 Atau dengan kata lain 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji dan secara 

mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam konteks 

penelitian tanpa menggunakan skema berfikir statistic.
16

 Maka dengan 

penelitian kualitatif ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan secara systematic, factual dan akurat mengenai 

factor-faktor, sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti, 

dalam hal ini faktor tayangan film Upin dan Ipin terhadap 

pembentukan akhlak anak-anak di Kelurahan Langkapura, Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

2.Populasi dan sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yaitu objek yang 

akan diteliti.
17

 

Populasi juga disebut juga keseluruhan yang tidak lain adalah 

daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel. Populasi yang penulis 

                                                             
15.Lexy Moleong J, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung : Rosdakarya,2004),hlm.3  

16.Danim Sudarman, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung :Pustaka Setia,2002),hlm.153 

17.IrawanSoehartono,Metodologi Penelitian Sosial, (Bandung: Rosdakarya,1995),hlm.35 
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maksudkan dalam penelitian ini adalah Anak-Anak yang berada di 

Kelurahan Langkapura Baru gang Bungur Bandar Lampung  

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
18

 

Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik non probabilitas atau 

non acak sampling, yaitu dengan cara semua elemen populasi belum 

tentu memilki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota 

sampel.
19

 Untuk lebih jelasnya, penulis menggunakan teknik non 

random sampling yaitu memilih sekelompok subjek yang didasari atas 

cirri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkutan dengan cirri-

ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Dalam  penelitian ini sampel disesuaikan dengan kreteria 

sebagai berikut: 

1.Orang tua  

2.anak-anak usia 10-12tahun  

Berdasarkan kreteria diatas,maka sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.orang tua yang memiliki anak diusia 10-12tahun 

                                                             
18.Suharsimi Arikunto , Prosedur Penelitian,( Yogyakarta:Rineka Cipta,1996),h.lm137 

19.Sutrisno, Metodologi Research Jilid I,(Yogyakarta:Fakultas Psikologi UGM) 
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2.anak-anak usia 10-12tahun yang sering menonton Upin dan Ipin 

secara   rutin   

3.Metode Pengumpulan data  

a.Observasi  

Merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini dengan observasi atau pengamatan yang peneliti 

gunakan adalah bersifat langsung dengan mengamati objek yang 

diteliti, yakni Terpaan film kartun Upin dan Ipin terhadap perilaku 

sehari-hari akhlak anak di Kelurahan langkapura Gang bungur Bandar 

lampung  

b.Wawancara 

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana 2 orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
20

 Peneliti akan melakukan Tanya jawab dengan orang-

orang yang terlibat sebagai anak-anak yang mengkonsumsi film kartun 

Upin dan Ipin, dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan secara 

jelas tentang terpaan film kartun Upin dan Ipin dalam pembentukan 

akhlak anak sesuai dengan penelitian ini, Tanya jawab ini ini tidak 

                                                             
20.Ibid,hlm.83 
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hanya melibatkan anak-anak saja melainkan orang tua sebagai cross 

check. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti 

adalah wawan cara yang sudah disiapkan pertanyaanya dan anak-anak 

hanya mengikuti jawaban yang sudah ada di pertanyaan. 

c.Dokumentasi  

Dokumentasi adalah memperoleh data dengan cara 

menganalisis terhadap fakta-fakta yang tersusun secara logis dari 

dokumen tertulis atau tidak tertulis yang mengandung petunjuk-

petunjuk tertentu yang berkaitan dengan penelitian. 

4.Analisis data 

Pada fase ini merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan di interpredasikan. Dalam penelitian ini 

peneliti mengmbil kesimpulan-kesimpulan yang benar melalui proses 

pengumpulan ,penyusunan, penyajian, dan menganalisis data hasil peneliti 

yang berwujud jawaban dari pertanyaan yang diberikan, kemudian peneliti 

berusaha untuk menganalisis data dengan menyusun jawabankedalam 

tulisan yang lebih luas. 

I.Tinjaun Pustaka 

a.Tinjauan tentang penelitian terdahulu 
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Peneliti harus belajar dari penelitian lain, untuk menghindari duplikasi 

dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

penelitian sebelumnya (Masyhuri dan Zainudin, 2009:100). Penelitian 

terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan 

langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. 

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini yaitu hasil 

penelitian Antonius, mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu politik angkatan 2003 Universitas Lampung. Adanya persamaan 

penelitian Antonius dengan penelitian kali ini  sama-sama meneliti besarnya 

pengaruh tayangan televisi, jika Antonius menggunakan tayangan “Wisata 

Kuliner” maka penelitian ini menggunakan tayangan “Upin dan Ipin”. 

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang menjadi acuan bahan 

referensi penunjuang penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan 

pengaruh media. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

1 Judul Pengaruh tayangan “Wisata Kuliner” di Trans Tv 

Terhadap Minat Khalayak Untuk Berwisata Kuliner 

(Studi pada ibu-ibu Rumah Tangga di Perumahan 

Bringin Raya RT.01-04 Kecamatan Kemiling Bandar 

Lampung). 

Penulis Antonius, 2003.  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
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Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung 

Metode  Kuantitatif Eksplanasi 

Hasil  Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh tayangan 

Wisata Kuliner di Trans Tv terhadap minat khalayak 

berwisata kuliner. Pengaruh tayangan Wisata Kuliner 

terhadap minat khalayak untuk berwisata kuliner 

sebesar 10,8%. Angka tersebut menunjukan bahwa 

pengaruh yang kecil dalam tayangan Wisata Kuliner di 

Trans Tv. 

Kritik dan 

Saran 

Bagi peneliti yang akan meneliti fenomena tayangan 

kuliner di televisi ada baiknya meneliti aspek-aspek 

lain yang lebih mendalam dari penanyangan acara 

sejenis. Seperti citra presenter dan usaha promosi dan 

Bisnis kuliner lewat layar kaca. 

 

Antonius (2003) dalam penelitiannya yang berjudul : Pengaruh 

Tayangan Wisata Kuliner di Trans Tv terhadap Minat Khalayak Untuk 

Berwisata Kuliner (Studi pada ibu-ibu rumah tangga di Perumahan Bringin 

Raya RT.01-04 Kecamatan Kemiling Bandar Lampung). Hasil penelitiannya 

adalah adanya pengaruh tayangan Wisata Kuliner terhadap minat khalayak 

untuk berwisata Kuliner. Berwisata kuliner sebesar 10,8% dan hasil ini berarti 
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bahwa pengaruhnya kecil. Ada persamaan dalam penelitian Antonius dengan 

penelitian ini, yaitu menggunakan tayangan, namun aspek yang diteliti 

berbeda.jika Antonius meneliti minat khalayak untuk berwisata kuliner 

sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembentukan Akhlak Anak. 

Indicator penelitian mengenai aqidah, jika penelitian sebelumnya 

menggunakan indicator penelitian meliputi Kognisi, Afeksi dan Konasi maka 

dalam penelitian ini menggunakan indicator Khalayak dalam pembentukan 

Akhlak anak.
21

 

J. Kerangka Fikir 

Di era perkembangan teknologi komunikasi, khususnya dalam konteks 

komunikasi massa contohnya saja dunia pertelevisian saat ini sudah 

menunjukan kemajuan yang sangat pesat. Banyaknya stasiun televisi swasta 

yang bermunculan dan mereka saling bersaing satu sama lain untuk 

menunjukan eksistensi mereka. Melalui tayangan-tayangan yang dinilai dapat 

menarik perhatian masyarakat dan tentunya disesuaikan dengan keadaan saat 

ini pastinya hal tersebut dapat memancing minat masyarakat untuk menonton 

tayangan tersebut. 

Film kartun saat ini menjadi salah satu fanomena tersendiri dikalangan 

masyarakat. Banyaknya tayangan yang banyak dikonsumsi anak-anak yang 

                                                             
21.Antonius, Pengaruh Tayangan Wisata Kuliner di Trans Tv Terhadap Minat Khalayak 

Untuk Berwisata Kuliner (Studi pada ibu-ibu rumah tangga di prumahan Bringin Raya RT.01-04 

Kecamatan Kemiling Bandar Lampung),(Bandar Lampung : Ilmu Sosial dan Politik,UNILA,2003) 
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tidak sesuai dengan usia mereka menjadikan tombak untuk kita orang tua agar 

selalu mendampingi ataupun memberi tahu mana yang baik untuk mereka 

konsumsi atau yang tidak baik untuk mereka konsumsi sehari-hari. Beberapa 

stasiun televise membuat tayangan 3D yang bermakna pertualangan dan 

persahabatan yang selalu ditunggu oleh anak-anak saat ini adalah program 3D 

“Upin dan Ipin”. Tayangan yang mengandung unsur petualangan dan 

persahabatan itu tayang hampir setiap hari senin-minggu pukul 05.30 WIB 

sampai dengan pukul 06.15 WIB di MNCTV. Tayangan dengan durasi 45 

menit itu mengankat tema persahabatan dan kejenakaan anak-anak umumnya. 

Upin dan Ipin tidak hanya menceritakan tentang persahabatan dengan 

kawan-kawannya , sesekali mereka berpetualang sambil mencari ilmu dalam 

program ini pemirsa di ajak untuk selalu mengikuti kegiatan mereka. 

Program yang di tokoh utamakan Upin dan Ipin dua anak laki-laki 

yang pintar, jenaka dan baik ini selalu ditunggu-tunggu aksinya oleh anak-

anak yang dimana program upin dan ipin ini sangat menonjol dibandingkan 

film 3D lainnya karna tayang hampir setiap hari tidak seperti program 3D 

lainya yang hanya mampu dijumpai saat hari libur maupun tanggal merah 

saja. Banyaknya tingkah laku anak yang sering menirukan kejenakaan upin 

dan ipin dan banyaknya akun media social sebagai funbase dari program acara 

tersebut. Tayangan Upin dan Ipin diharapkan dapat menarik perhatian pemirsa 
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khususnya anak agar dapat mengkonsumsi program yang pantas untuk mereka 

tonton. 

Pada penelitian ini, penulis mengetahui terpaan dari program acara 

Upin dan Ipin di MNCTV terhadap minat anak untuk mengambil makna yang 

berada dalam program upin dan ipin. Teori yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Teori Uses and Gratifications, yang mengansumsikan bahwa 

khalayak berperan aktif dalam menentukan media yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhanya. 

Khalayak yang dimaksud adalah anak-anak, dalam penelitian ini anak-

anak yang akan menjadi sampel penelitian adalah anak-anak pada usia 10-

12tahun yang masih duduk dikelas 5-6SD . 

Pertimbangan peneliti, diantaranya yaitu anak cendrung memiliki 

waktu luang yang banyak digunakan untuk bermain bersama teman-temannya 

dan menonton televise. Umumnya anak cendrung memiliki sifat meniru yang 

besar yang dimana sifat itu alami terjadi, 

Adapun alasan pemilihan lokasi sampel didasarkan pertimbangan 

bahwa anak di Kelurahan Langkapura Baru gang Bungur Bandar Lampung 

yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda dan bisa mewakili suatu 

khalayak. Selain itu anak di Kelurahan Langkapura Baru gang Bungur Bandar 

Lampung yang termasuk kategori menegngah kebawah yang secara langsung 
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atau tidak mampu untuk menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan hanya 

mampu dihabiskan waktu dirumah ataupun bermain bersama teman-

temannya.  
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BAB II 

 KARTUN DAN MEDIA DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK 

A. SEKILAS TENTANG FILM KARTUN 

1. Film kartun ( Cartoon Film )  

Orang yang sering menonton film dapat dipastikan sudah pernah 

sekali atau beberapa kali menyaksikan film buatan seniman Amerika Serikat 

Walt Disney, baik kisah-kisah singkat Mickey Mouse dan Donald Duck 

maupun featur panjang di antaranya Snow White.
22

 

Begitu terkenal tokoh-tokoh dalam film kartun tersebut sehingga 

Mickey Mouse, Donald Duck dan Snow White itu banyak digunakan untuk 

memegang peranan dalam periklanan. Tampaklah tokoh-tokoh yang lucu itu 

dalam majalah-majalah surat kabar-surat kabar, televisi atau poster-poster. 

Selain itu banyak pula yang menjadikanya majalah cerita bergambar atau 

buku untuk keperluan anak-anak. Tidak sedikit pula yang menjelmakannya 

menjadi mainan yang terbuat dari kayu, alumunium dan bahan logam lainnya. 

Walt Disney menciptakan Mickey Mouse pada tahun 1928. Ia menjadi 

terkenal karena film kartunnya yang khas. Dan kalau pada waktu ini banyak 

                                                             
22

.Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi,(Bandung : PT.Citra Aditya 

Bakti,2003), hlm.215 
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film kartun yang lucu-lucu buatan perusahaan film di beberapa  negara, 

kisahnya maupun gayanya adalah tiruan dari Disney. 

Walt Disney bukanlah orang pertama yang memperkenalkan film 

karun. Pada tahun 1908 seorang Prancis bernama Emile Cohl telah memuat 

film kartun Phantasmagora. Pada tahun 1909 seorang Amerika Winsor 

Mc.Cay. menciptakan film kartun yang mengisahkan seekor Dinosaurus yang 

diberi nama Gertie. Dan pada tahun 1913 Ladislas Starevitch dari Uni Soviet 

memperkenalkan film kartun berjudul Si Belang dan Si Semut. 

Timbulnya gagasan untuk menciptakan film kartun ini adalah dari para 

seniman pelukis. Ditemukannya cinematography telah menimbulkan gagasan 

kepada mereka untuk menghidupkan gambar-gambar yang mereka lukis. Dan 

lukisan-lukisan itu bisa menimbulkan hal ang lucu dan menarik. Karena dapat 

“disuruh” memegang peranan apa saja, yang tidak mungkin diperankan oleh 

manusia. Si tokoh dalam filmm kartun dapat di buat menjadi ajaib, dapat 

terbang, menghilang, menjadi besar, menjadi kecil secara tiba-tiba, dan lain-

lain.
23

 

Titik berat pembuatan film kartun adalah seni lukis. Dan setiap lukisan 

memerlukan keteliitian satu per satu dilukis dengan saksama untuk kemudian 

dipotret satu per satu pula. Dan apabila rangkaian lukisan yang 16 buah itu 

setiap detiknya diputar dalam proyektor film, maka lukisan-lukisan ini 

                                                             
23

.Ibid. hlm.216 
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menjadi hidup. Sebuah film kartun tidaklah dilukis oleh satu orang, tetapi oleh 

pelukis-pelukis dalam jumlah yang banyak. 
24

 

2.  Macam-macam Film Kartun 

a. Walt Disney menciptakan Mickey Mouse pada tahun 1928. 

b. Pada tahun 1908 seorang Prancis bernama Emile Cohl telah memuat 

film kartun Phantasmagora. 

c. Pada tahun 1909 seorang Amerika Winsor Mc.Cay. menciptakan 

film kartun yang mengisahkan seekor dinosaurus yang diberi nama 

Gertie. 

d. pada tahun 1913 Ladislas Starevitch dari Uni Soviet 

memperkenalkan film kartun berjudul Si Belang dan Si 

Semut.
25

Dan lain sebagainya 

3. Fungsi Film Kartun 

Begitu terkenal tokoh-tokoh dalam film kartun tersebut sehingga 

Mickey Mouse, Donald Duck dan Snow White itu banyak digunakan untuk 

memegang peranan dalam periklanan. Tampaklah tokoh-tokoh yang lucu 

itu dalam majalah-majalah surat kabar-surat kabar, televisi atau poster-

poster. 
26

 

4. Manfaat Film Kartun 

a. Sebagai sarana hiburan, jelas sekali bahwa menonton merupakan salah 

satu sarana hiburan yang dapat menghilangkan kejenuhansetelah 

seharian braktivitas. Menontonn film kartun pun demikian, bagi anak-

anak dapat memberikan hiburan setelah sehari belajar di sekolah.  
                                                             

24
Ibid, hlm.217 

25
.Ibid. hlm.128 

26
. Ibid. hlm.129 
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b. Meningkatkan daya tangkap anak, film anak-anak seperti film kartun 

kebanyakan ditunjukan untuk pendidikan anak. Banyak film kartun 

yang dimaksudkan agar anak-anak dapat mudah memahami jalan 

cerita serta nilai-nilai positif yang ada didalamnya. Soundtrack suatu 

film kartun juga bisa berpengaruh pada perkembangan anak. Karena 

seperti yang kita ketahui bahwa musik dapat mempengaruhi 

perkembangan otak. 

c. Menanamkan nilai moral, secara film termasuk juga film kartun 

pastilah memiliki nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam setiap 

kisahnya. Entah itu nilai-nilai yang baik maupun yang kurang baik, 

semua kembali kepada kita bagaimana menanggapinya. 

d. Meningkatkan kreatifitas anak, seperti yang sudah disebutkan di atas 

bahwa kegemaran menonton film animasi atau film karatun dapat 

meniingkatkan daya imajinasi anak-anak. Saat anak-anak 

mengidolakan salah satu atau mungkin beberapa tokoh kartun, mereka 

akan sering menggambar tokoh-tokoh kartun yang mereka sukai 

tersebut. Tentu hal ini memiliki imajinasi, dan ini dapat meningkatkan 

daya kreatifitas anak. 

e. Warna-warna yang ada disetiap film kartun juga dapat memicu 

perkembangan otak anak. Seperti yang kita ketahui, bahwa warna 

mempengaruhi perkembangan otak kanan. Apalagi masa kanak-kanak 

adalah saaat yang tepat untuk belajar. 
27

 

5. Tinjaun Tentang Komunikasi Massa 

Yang dimaksud dengan komunikasi massa (mass communication) 

di sini ialah komunikasi melalui media massa modern, yang meliputi surat 

kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang 

ditunjukan kepada umum, dan film yang dipertunjukan di gedung-gedung 

bioskop. 

 Hal tersebut perlu dijelaskan oleh karena ada sementara pakar di 

antaranya Everett M. Rogers, yang menyatakan bahwa selain media massa 
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modern terdapat media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru 

dongeng keliling, juru pantun dan lain-lain. 

 Lazimnya media massa modern menunjukan seluruh sistem di mana 

pesan-pesan diproduksikan, dipilih, disiarkan, diterima dan ditangapi. 

 Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada 

komunikasi yang beragam dalam jumlah yang banyak dengan 

menggunakan media. 

a. Karakteristik Komunikasi Massa 

Seseorang yang akan menggunakan media massa sebagai alat untuk 

melakukan kegiatan komunikasinya perlu memahami karakteristik 

komunikasi massa, yakn seperti diuraikan di bawah ini : 

b. Komunikasi massa bersifat umum 

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa 

adalah terbuka untuk semua orang. 

c. Komunikan bersifat heterogen 

Perpaduan antara jumlah komunikan yang besar dalam 

komunikasi massa dengan keterbukaan dalam memproleh pesan-pesan 

komunikasi, erat sekali hubunganya dengan sifat heterogen 

komunikasi. 

d. Media massa menimbulkan keserempakan 

Yang dimaksud dengan keserempakan ialah keserempakan 

kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari 

komunikator, dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam 

keadaan terpisah. 

e. Hubungan komunikator-komunikan bersifat non-pribadi 

Dalam komunikasi massa, hubungan antara komunikator dan 

komunikan non-pribadi, karena komunikasi yang anonim dicapai oleh 

orang-orang yang dikenal hanya dalam peranannya yang bersifat 

umum sebagai komunikator. 

1. Model komunikasi massa 
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Komunikasi dengan menggunakan media massa dalam tahun terakhir 

ini banyak mendapat penelitian dari para ahli disebabkan semakin 

majunya teknologi di bidang media massa. 

a. Model jarum hipodermik (hypodermic needlr model) 

Secara harfiah “hypodermic” berarti “di bawah kulit”. 

Dalam hubunganya dengan komunikasi massa, istilah “hypodermic 

needle model” mengandung anggapan dasar bahwa media massa 

menimbulkan efek yang kuat. 

Media massa digambarkan dengan jarum hipodermik 

raksasa yang mencotok massa komunikan yang pasif. 

Elihu Katz mengatakan, bahwa model tersebut terdiri dari : 

(1). Media yang sangat ampuh yang mampu memasukan idea pada 

benak yang tidak berdaya. 

(2). Massa komunikan yang terpecah-pecah, yang terhubungkan 

dengan media massa, tetapi sebaliknya komunikan tidak terhubungkan 

satu sama lain. 

b. Model komunikasi satu tahap (one step flow model) 

Model komunikasi satu tahap menyatakan bahwa saluran 

media massa berkomunikasi langsung dengan massa komunikan tanpa 

berlalunya suatu pesan melalui orang lain, tetapi pesan tersebut tidak 
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mencapai semua komunikasi dan tidak menimbulkan efek yang sama 

pada setiap komunikan. 

Model komunikasi satu tahap adalah model jarum hipodermik yang 

dimurnikan, model mana telah kita bicarakan dimuka. Tetapi model 

satu tahap mengakui,  bahwa: 

(1). Media tidak mempunyai kekuaatan yang hebat. 

(2). Aspek pilihan dari penampilan, penerimaan, dan penahanan dalam 

ingatan yang selektif mempengaruhi suatu pesan. 

(3). Untuk setiap komunikan terjadi efek yang berbeda. 

Selanjutnya model satu tahap memberi kekuasaan kepada saluran 

komunikasi massa untuk memancarkan efek komunikasi secara 

langsung 

c. Model komunikasi dua tahap (two step flow model) 

Konsep komunikasi dua tahap ini berasal dari Lazarsfeld, 

Berelson, dan Gauder (1948) yang berdasarkan penelitiannya 

menyatakan bahwa idea-idea seringkali datang dari radio dan surat 

kabar yang ditangkap oleh pemuka pendapat (opinin leaders) dan dari 

mereka ini berlalu menuju penduduk yang kurang giat. 

Apa yang diketahui tentang proses komunikasi massa ternyata 

terlalu mendetail untuk diterangkan dengan satu kalimat saja. 



28 

 

meskipun demikian, dari penelitian komunikasi timbul dua keuntugan 

dari hipotesis dua tahap tersebut. 

(1). Suatu pemusatan kegiatan terhadap kepemimpinan opini dalam 

komunikasi massa. 

(2). Beberapa perbaikan dari komunikasi dua tahap, seperti 

komunikasi satu tahap dan komunikasi tahap ganda.  

d. Model komunikasi tahap ganda (multi step flow model) 

Model ini mengabungkan semua model yang telah dibicarakan 

terlebih dahulu. Model banyak tahap ini didasarkan pada fungsi 

penyebaran yang berurutan yang terjadi pada kebanyakan situasi 

komunikasi. 

6. Tinjaun Tentang Pendekatan Uses and Gratification Theory 

Teori Uses and Gratification (kegunaan dan kepuasan) pertama kali 

diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Kartz pada tahun 1974 dalam 

bukunya The Uses on Mass Communication : Current Perspectives on 

Grativication Research. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media 

memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

dengan kata lain pengguna media adalah pihak aktif dalam proses komunikasi. 

Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang baik dalam 
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usaha memenuhi kebutuhanya. Artinya teori ini mengasumsikan bahwa 

pengguna mempunyai pilihan alternative untuk memenuhi kepuasannya.
28

 

  Teori Uses and Gratification digambarkan sebagai a dramatic break 

with effects tradition on the past, sesuatu loncatan dramatis dari teori jarum 

hipodermik. Teori ini tidak tertarik pada apa yang dilakukan media terhadap 

khalayak, tetepi ia tertarik pada apa yang dilakukan khalayak pada media. 

Khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhanya. 

Dari sinilah timbul istilah Uses and Gratification.
29

 

Teori Uses and Gratification lebih menekankan pada pendekatan 

manusiawi dalam melihat media massa. Artinya, manusia itu mempunyai 

otonomi, wewenang untuk memperlakukan media. Blumer dan Katz percaya 

bahwa tidak hanya ada satu jalan bagi khalayak untuk menggunakan media. 

Sebaiknya, mereka percaya bahwa ada banyak alasan khalayak untuk 

menggunkan media. 

Menurut pendapat teori ini, konsumen media mempunyai kebebasan 

untuk memutuskan bagaimana (lewat media mana) mereka menggunakan 

media dan bagaimana media itu akan berdampak pada dirinya.
30

 Teori ini 

memusatkan perhatian pada penggunaan(Uses) media untuk mendapatkan 
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kepuasan (gratification) atas kebutuhan seseorang. Gratifikasi yang sifatnya 

umum antara lain pelarian dari rasa khawatir,perbedaan rasa kesepian , 

dukungan emosional, peroleham informasi, dan kontak sosial. Sebagian besar 

perilaku khalayak akan dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan 

kepentingan individu. 

Model ini meneliti asal mula kebutuhan manusia secara psikologis dan 

sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-

sumber lain dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan. Penelitian yang 

menggunakan Uses and Gratifications memusatkan perhatian pada kegunaan 

isi media untuk memperoleh gratifikasi atau pemenuhan kebutuhan.
31

 

Menurut Lihu Katz,  Jay G. Blumle dan Michael Gurenvitch 

Ardianto(2004:71) menguraikan elemen atau asumsi dasar teori ini: 

1. Khalayak dianggap aktif, artinya, sebagian penting dari penggunaan 

media massa di asumsikan mempunyai tujuan. 

2. Dalam proses komunikasi massa banyak inisyatif, untuk mengaitkan 

pemuasan kebutuhan dengan pemilihan media terletak pada anggota 

khalayak. 

                                                             
31

.Ardianto,ElvinerodanLuktiKomala,KomunikasiMassaSuatuPengantar,(Bandung: 

PT.RemajaRosdaKarya,2004),hlm.70 



31 

 

3. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk 

memuaskan kebutuhanya. Kebutuhan yang dipenuhi hanyalah bagian dari 

rentangan kebutuhan manusia yang lebih luas, bagaimana kebutuhan ini 

terpenuhi melalui konsumsi media amat bergantung kepada prilaku 

khalayak yang bersangkutan. 

4. Banyak tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang 

diberikan anggota khalayak, artinya orang dianggap cukup mengerti untuk 

melaporkan kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

5. Penilaian arti tentang cultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayaknya. 

Sementara Schramm dan Porter dalam bukunya Men, Women, 

Message and Media (1982) pernah memberikan formula untuk 

menjelaskan bekerjanya teori Uses and Gratifications.
32

 

Gambar 2.2 Bagan Teori Uses and Gratifications 

             

                             
= Probabilitas 

Sumber : Nurudin (2007) 
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Imbalan disini berarti imbalan yang saat itu juga diterima (segera) atau 

imbalan yang tertunda. Imbalan itu memenuhi kebutuhan khalayak. Upaya 

yang diperlakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat bergantung 

pada tersedianya media dan memudahkan memanfaatkanya. Bila membagi 

janji imbalan dengan upaya yang diperlakukan, maka akan memperoleh 

probabilitas seleksi dari media massa tertentu.
33

 

Ada berbagai macam riset yang berangkat dari model Uses and 

Gratifications, salah satunya adalah yang dilakukan oleh Philip Palmgreen 

dari Kentucky University. Kebanyakan riset Uses and Gratifications 

memfokuskan pada motif sebagai variable independen yang 

mempengaruhi penggunaan media. Palmgreen kendati juga menggunakan 

dasar yang sama yaitu orang menggunakan media didorong oleh motif-

motif tertentu, namun konsep yang diteliti oleh model Palmgreen ini lebih 

tidak berhenti disitu, dengan menanyakan apakah motif-motif khalayak itu 

telah dipenuhi oleh media. 

Apakah khalayak puas setelah menggunakan media ? konsep pengukur 

kepuasan ini disebut GS (Gratification Sought) dan GO (Gratifications 

Obtained). Penggunaan konsep-konsep baru ini memunculkan teori yang 

merupakan varian dari teori Uses and Gratifications, yaitu Expectancy 

Values(nilai pengharapan). Gratification Sought adalah kepuasan yang 
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dicari atau diinginkan individu ketika mengkonsumsi suatu jenis media 

tertentu (Radio,televisi, Koran). Gratification sought adalah motif yang 

mendorong seseorang untuk mengkonsumsi media. Sedangkan 

gratifications obtained kepuasan yang nyata diperoleh seseorang setelah 

mengkonsumsi suatu jenis media tertentu (Palmgren,1985:27) dalam 

Kriyantono (2006:206). 

Bisa dikatakan bahwa Uses and Gratifications bukanlah proses 

komunikasi linier yang sederhana. Banyak factor, baik personal maupun 

eksternal, yang menentukan kepercayaan dan evaluasi seseorang.
34

 

Dalam S.Djuarsa Sendjaja (1999:216), mendefinisikan sebagai berikut: 

“Dalam uses and gratifications, penggunaan media pada dasarnya 

ditentukan oleh kebutuhan dasar individu, sementara pada uses and effect, 

kebutuhan hanya salah satu dari factor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya penggunaan media. Harapan dan persepsi terhadap media, dan 

tingkat akses kepada media, akan membawa individu kepada keputusan 

untuk menggunakan atau tidak menggunakan isi media massa”. 

Menurut Sendjaja (1999:214) Asumsi dasar pada penggunaan media 

terhadap model uses and gratifications terbagi menjadi tiga variabel, yaitu  

1. Jumlah waktu, dimensi  ini menyajikan jumlah waktu yang 

digunakan dalam menggunakan media. 
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2. Jenis isi media, dimensi ini menyajikan jenis isi media yang 

dipergunakan. 

3. Hubungan, dimensi menyajikan perihal hubungan anatara individu 

konsumen media dengan isi media yang dikonsumsi atau dengan 

media secara keseluruhan. 

a. Hubungan Teori Uses and Gratifications dengan Topik 

Penelitian 

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai teori uses and 

gratifications, dapat diketahui bahwa teori tersebut 

mengasumsikan bahwa pengguna media, yaitu anak memaikan 

peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. para 

anak mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha 

memenuhi kebutuhan. 

Seperti yang kita ketahui , anak akan memilih tontonan yang 

menurut mereka menarik. Karna anak yang lelah menjalankan 

kegiatan sekolah setiap harinya, bahkan diluar urusan sekolah 

kebanyakan dari mereka harus menjalankan kegiatan dalam 

organisasi. Dengan banyaknya aktifitas  anak tersebut, mereka 

tentu memilih tontonan apa saja yang sekiranya dapat menghibur 

dalam memenuhi kebutuhan mereka. 
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Teori ini peneliti kaitkan dengan topic dibahas dengan judul “ 

terpaan film kartun upin dan ipin dalam pembentukan akhlak anak 

”. banyak factor pendukung dalam tayangan upin dan ipin yang 

membuat para khalayak khususnya anak-anak memilih acara 

tersebut untuk ditonton. Contohnya: cerita-cerita kebersamaan 

dengan teman-teman, saat belajar di sekolah, persahabatan dengan 

teman-temannya,cerita tentang kebersamaan upin dan ipin dengan 

keluarganya. Karena kisah-kisahnya tersebut merupakan yang 

biasa anak kecil lakukan dan memicu imajinasi anak, tokoh Upin 

dan ipin dan teman-temannya pun sangat berkarakter dan sesuai 

dengan tema acaranya keseharian yang biasa dilakukan oleh anak-

anak. 

Factor-faktor tersebut juga dapat menimbulkan minat anak 

untuk meniru tingkah laku upin dan ipin yang lucu dalam bermain 

menghabiskan waktu dengan kawan-kawan . mulai dari rasa 

penasaran akan sesuatu yang ditonton di film upin dan ipin 

menimbulkan banyak dampak pada akhlak mereka dari terpaan 

film kartun upin dan ipin untuk akhlak anak kedepanya karna 

semakin dia banyak mengkonsumsi film-film kartun seperti upin 

dan ipin yang belajar mengaji, menjalankan ibadah puasa dan 
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merayakan shlat tarawih tidak berkemungkinan anak akan meniru 

yang ia tonton atau pesan yang anak terima dari film tersebut. 

B.  Akhlak Anak 

Ada banyak sekali metode pembinaan kepribadian Islamiah pada 

anak-anak yang sebaiknya diikuti oleh para orangtua. Di bawah ini kami 

akan bahas beberapa metode tersebut secara sekilas. 

 

1. Pengertian Akhlak 

 Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab khuluq yang jamaknya akhlaq. 

Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. 

 Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan 

khalq yang berarti “kejadian”, serta erat hubunganya dengan kata khaliq 

yang berarti “Pencipta”, dan makhluq yang berarti “yang diciptakan”. 

 Ibn Al-Jauzi menjelaskan bahwa al-khuluq adalah etika yang dipilih 

seseorang. Dinamakan khuluq karena etika bagaikan khalqah (karakter) 

pada dirinya. Dengan demikian, khuluq adalah etika yang menjadi 

pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi 

tabiat bawaannya dinamakan al-khaym. 
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai 

budi pekerti, watak,, tabiat. 

 Berkaitan dengan pengertian khuluq yang berarti agama, Al-

Fairuzzabadi berkata, “ketahuilah, agama pada dasarnya adalah akhlak. 

Barang siapa memiliki akhlak mulia, kualitas agamanya pun mulia. 

Agama diletakan di atas empat landasan akhlak utama, yaitu kesabaran, 

memelihara diri, keberanian, dan keadilan.” 

 Secara sempit, pengertian akhlak dapat diartikan dengan : 

a. kumpulan kaidah untuk menempuh jalan yang baik; 

b. jalan yang sesuai untuk menuju akhlak; 

c. pandangan akal tentang kebaikan dan keburukan. 

 Kata akhlak lebih luas artinya dari pada moral atau etika yang sering 

dipakai dalam bahasa Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi 

kejiwaan dari tingkah laku lahirnya dan batiniah seseorang. Ada pula 

yang menyamakannya karena keduanya membahas masalah baik dan 

buruk tingkah laku manusia. Buku ini pun menyamakan antara akhlak 

dan etika. 

 Perumusan penggertian akhlaq timbul sebagai media yang 

memungkinkan adanya hubungan baik antara khaliq dengan makhluq 
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dan antara makhluk dengan makhluq. Perkataan ini dipetik dari kalimat 

yang tercantum dalam Al-Quran : 

         

Artinya :  “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung” (Q.S. 

Al-Qalam[68]: 4)
35

 

2.  Macam-macam Akhlak 

  Mengenai ruang lingkup akhlak, Muhammad Abdullah Darraz 

dalam buku Dustur Al-Akhlak fi Al-Quran membagi atas lima bagian. 

 1. Akhlak pribadi : 

  a. yang diperintah (awamir) 

  b. yang dilarang (nawahi) 

  c. yang dibolehkan (mubahat) 

  d. akhlak dalam keadaan darurat. 

2. Akhlak berkeluarga 

  a. kewajiban antara orangtua dan anak 

  b. kewajiban suami istri 

  c. kewajiban terhadap karib kerabat. 

3. Akhlak bermasyarakat 

  a. yang dilarang 

  b. yang diperintahkan 

  c. kaidah-kaidah adab 
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4. Akhlak bernegara 

  a. hubungan antara pemimpin dan rakyat 

  b. hubungan luar negeri 

5. Akhlak beragama 

  a. kewajiban terhadap Allah SWT 

  b. kewajiban terhadap Rasul. 

  Menurut sistematika yang lain, ruang lingkup akhlak, antara 

lain :  

1.  akhlak terhadap Allah SWT 

2.  akhlak terhadap Rasulullah SAW 

3.  akhlak pribadi 

4.  akhlak dalam keluarga 

5.  akhlak bermasyarakat 

6.  akhlak bernegara.
36

 

  Akhlak dibagi berdasarkan sifatnya dan berdasarkan objeknya. 

Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi dua bagian: 

1.   Akhlak Mahmudah 

Akhlak Mahmudah(akhlak terpuji) atau akhlak karimah(akhlak 

yang mulia), di antaranya: 

a. rida kepada Allah SWT 

b. cinta dan beriman kepada Allah SWT 

c. beriman kepada Malaikat, Kitab, Rasul, hari Kiamat, dan 

takdir 

d. taat beribadah 

e. selalu menepati janji 

f. melaksanakan amanah 
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g. berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan 

h. qanaah (rela terhadap pemberian Allah SWT) 

i. tawakal (berserah diri) 

j. sabar 

k. syukur 

l. tawwadhu’ (merendahkan diri) dan segala perbuatan yang 

baik menurut pandangan Al-Quran dan Al-Hadis.
37

 

2.  Akhlak mazhmumah (akhlak tercela) atau akhlak sayyiyah 

(akhlak yang jelek), di antaranya: 

 a. kufur 

 b. syirik 

 c. murtad 

 d. fasik 

 e. riya 

 f. takabur 

 g. mengadu domba 

 h. dengki / iri 

 i. hasut 

 j. kikir 

 k. dendam 

 l. khianat 

 m. memutuskan silahtuhrahmi 

 n. putus asa 

 o. segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam.
38

 

 Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua: 

 

 

                                                             
37

.Ibid.30 
38

.Ibid, hlm.31 



41 

 

1.  akhlak kepada khalik 

2. akhlak kepada makhluk 

 a. akhlak terhadap Rasulullah SAW 

 b. akhlak terhadap keluarga 

 c. akhlak terhadap diri sendiri 

 d. akhlak terhadap sesama atau orang lain 

 e. akhlak terhadap lingkungan alam.
39

 

 Dari persepektif lain, akhlak dapat dibagi atas dua kelompok: 

  Pertama , jabaliyyah (bawaan), yaitu akhlak yang diciptakan 

Allah SWT. Secara fitrah pada seseorang. 

  Dalam kaitan ini, Ibnu Hazm berkata, “siapa mengetahui seluk 

beluk akhlak terpuji dan akhlak tercela, ia akan tahu bahwa siapa  

pun tidak dapat mengusahakan apa-apa, selain apa yang telah 

diciptakan Allah SWT. Untuknya. Penghafal umpamanya, tidak 

akan mampu tetap mempertahankan hafalanya, kecuali apabila 

Allah SWT. Memberikan kekuatan baginya untuk melakukanya. 

  Kedua, iktisabiyyah (diupayakan), yaitu akhlak yang diperoleh 

melalui pembelajaran dan pembiasaan. Berkaitan dengan akhlak 

kedua ini, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa akhlak (mulia) harus 
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diusahakan dan dibiasakan. Jika telah dibiasakan, suatu perbuatan 

akan menjadi tabiatnya.
40

 

 3. Pentingnya Akhlak 

 Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim 

berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat-istiadat 

yang baik sesuai dengan ajaran Islam memiliki tujuan pembinaan 

akhlak mulia. Shalat bertujuan mencegah seseorang untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan tercela; zakat di samping bertujuan 

menyucikan harta juga bertujuan menyucikan diri dengan memupuk 

kepribadian mulia dengan cara membantu sesama; puasa bertujuan 

mendidik diri untuk menahan diri dari berbagai syahwat; haji 

bertujuan di antaranya memunculkan tenggang rasa dan 

kebersamaan dengan sesama. 

 Dengan demikian, tujuan akhlak dapat dibagi menjadi dua 

macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya 

adalah membentuk kepribadian seorang muslim yang memiliki 

akhlak mulia, baik secara lahiriah maupun batiniah.
41

 Dalam kaitan 

ini, Allah SWT. Berfirman: 
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Artinya: Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan 

perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, 

dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang 

benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu 

yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) 

mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." ( 

Q.S. Al-A‟raf [7]: 33). 

Adapun tujuan akhlak secara khusus adalah: 

  1. Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. 

 Sebagaiman dijelaskan pada ayat di atas bahwa tujuan utama 

diutusnya Nabi Muhammad SAW. Adalah menyempurnakan 

akhlak. Ayat ini berkaitan erat dengan firman Allah SWT. 

            

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam”.( Q.S. Al-Anbiya‟ [21]; 107) 
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 Hubunga antara ayat-ayat di atas adalah rahmat yang dibawa 

Nabi Muhammad SAW. Bagi semesta alam terwujud melalui 

penyempurnaan akhlak. 

 Mengetahui tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. 

Tentunya akan mendorong kita untuk mencapai akhlak mulia 

karena ternyata akhlak merupakan sesuatu yang paling penting 

dalam agama. Akhlak bahjkan lebih utama daripada ibadah. Sebab, 

tujuan utama ibadah adalah mencapai kesempurnaan akhlak. Jika 

tidak mendatangkan akhlak mulia, ibadah hanya merupakan 

gerakan formalitas saja.
42

 Sebagai mana contoh, Allah SWT 

berfirman: 

لَٰىةَ  ٱَوأَقِِم  لَٰىةَ ٱإِنَّ  لصَّ ِ ٱَولَِذۡكُر  ۡلُمنَكِر  ٱوَ  ۡلفَۡحَشآءِ ٱتَۡنهَٰى َعِه  لصَّ   ٥٤أَۡكبَُر    ّللَّ

 

Artinya:“....dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar....” (Q.S. 

Al-„Ankabut [29]: 45). 

 Seandainya shalat tidak menyebabkan pelakunya mencegah 

dari perbuatan-perbuatan keji maka shalatnya itu hanya olahraga 

semata. 

2. Menjembatani kerenggangan antara akhlak dan ibadah 

 Tujuan lain mempelajari akhlak adalah menyatukan antara 

akhlak dan ibadah, atau dalam ungkapan yang lebih luas antara 
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agama dan dunia. dengan demikian, ketika berada di masjid dan 

ketika berada di luar masjid, seseorang tidak memiliki kepribadian 

ganda. Kesatuan antara akhlak dan ibadah, ketika menjelaskan sifat-

sifat orang yang beriman, Allah SWT, menyerahkan sifat-sifat 

akhlak mulia, usaha menyatukan antara ibadah dan akhlak, dengan 

bimbingan hati yang diridhai Allah SWT, dengan keikhlasan, akan 

terwujud perbuatan-perbuatan terpuji, yang seimbang antara 

kepentingan dunia dan akhirat serta terhindar dari perbuatan 

tercela.
43

 

3. Mengimplementasikan pengetahuan tentang akhlak dalam 

kehidupan 

 Tujuan lain dari mempelajari akhlak adalah mendorong kita 

menjadi orang-orang yang mengimplementasikan akhlak mulia 

dalam kehidupan sehati-hari. 

Berkenaan dengan manfaat mempelajari Ilmu akhlak ini Ahmad 

Amin mengatakan sebagai berikut: 

Tujuan mempelajari Ilmu akhlak dan permasalahanmya 

menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya 

sebagai yang baik dan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang 

buruk. Bersikap adil termasuk baik, sedangkan berbuat zalim 
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termasuk perbuatan buruk, membayar utang kepada pemiliknya 

termasuk perbuatan baik, sedangkan mengingkari utang termasuk 

perbuatan buruk.
44

 

Lebih lanjut, Ahmad Amin menjelaskan etika (akhlak) tidak 

dapat menjadikan semua manusia baik. Kedudukanya hanya 

sebagai dokter. Ia menjelaskan kepada pasien tentang bahaya 

minuman keras dan dampak negatifnya terhadap akal. Si pasien 

boleh memilih informasi yang disampaikan dokter tersebut : 

meninggalkanya agar tubuhnya  sehat atau tetap meminumnya dan 

dokter tidak dapat mencegahnya. Etika tidak dapat menjadikan 

manusia baik atau buruk. Etika tidak akan bermanfaat apa-apa jika 

petunjuk-petunjuknya tidak diikuti. Tujuan etika bukan hanya 

mengetahui teori, tetapi juga memengaruhi dan mendorong kita 

supaya membentuk hidup suci serta menghasilkan kebaikan dan 

kesempurnaan.
45

 

4. Media Pembinaan Akhlak   

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Ada 

beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi 

antarmanusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi 
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adalah pancaindra manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan 

yang diterima panca indra selanjutnya diproses dalam pikiran 

manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap 

sesuatu, 
46

 

Ada banyak sekali metode pembinaan kepribadian Islamiah 

pada anak yang sebaiknya diikuti oleh para orang tua. Di bawah ini 

kami akan bahas beberapa metode tersebut secara sekilas . 

a.  Teladan yang baik 

Anak-anak sering sekali menjadikan kedua orangtuanya 

sebagai teladan dalam bertindak dan bergaul jika tindak tanduk 

mereka mengikuti ajaran Islam, maka anak-anak akan mengikuti 

ajaran Islam ini. Tindak tanduk yang Islami itu adalah 

merupakan salah satu metode dalam mengajarkan nilai-nilai 

Islam. 

b. Cerita-cerita Islam 

Banyak sekali cerita Islami yang mengisahkan banyak tokoh 

Islam, baik ketika para tokoh itu masih anak-anak, remaja, 

dewasa bahkan tua. Cerita itu ada yang termuat dalam Al-Quran 

atau Hadis dengan harapan anak-anak bisa meniru mereka. 

                                                             
46

.Hafied Cangara,Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta : PT.Raja Grafinda 

Persada,2008),hlm.123  



48 

 

Diantara lain cerita Kisah Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, dan 

beberapa putra para sahabat.
47

 

Jenis-jenis media yang dapat membantu dalam 

pembinaan akhlak atau mendapatkan cerita-cerita Islamiah dapat 

menggunakan media cetak komik gambar, media audio seperti 

cd, tape recorder kaset, media audio visual seperti film, video, 

televisi, komputer, dan permainan game.
48

 

5. Film dan Pembinaan Akhlak 

 Film dalam pengertian sempit adalah penyajian gambar lewat 

layar lebar, tetapi dalm pengertian lebih luas bisa juga termasuk 

yang disiarkan TV.
49

 

a. Jenis-jenis film 

 Jenis film cerita khususnya diproduseri untuk hiburan umum 

dewasa ini film banyak digunakan oleh berbagai lembaga 

diantaranya Public Relations. Sehubungan dalam ukuran, film 

dibedakan pula menurut sifatnya, yang umumnya terdiri dari 

jenis-jenis sebagai berikut: 
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1. Film cerita (story film) 

 Film cerita adalah jenis film yang mengandung sutu cerita, yaitu 

yang lazim dipertunjukan di gedung-gedung bioskop dengan 

para bintnag filmnya yang tenar. 

Film cerita adalah film yang menyajikan kepada publlik sebuah 

cerita, sebagai cerita harus mengandung unsur-unsur yang dapat 

menyentuh rasa manusai. Film yang bersifat auditif visual, yang 

dapat disajikan kepada publik dalam bentuk gambar yang dapat 

diliat dengan suara yang dapat didengar, dan yang merupakan 

suatu hidangan yang sudah masak untuk dinikmati, sungguh 

merupakan suatu medium yang bagus untuk mengolah unsur-

unsur tadi. Unsur-unsur kejahatan adalah unsur-unsur cerita yang 

dapat menyentuh rasa manusia, yang dapat membuar publik 

terpesona, yang dapat membikin publik tertawa terbahak-bahak, 

menangis terisak-isak, dapat membuat publik dongkol, marah, 

terharu, iba, bangga, gembira, tegang, dan lain-lain. 

2. film berita (newsreel) 

  Film berita atau newsreel adalah film mengenai fakta, peristiwa 

yang benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film 

yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita, 

(newsvalue). Sebenarnya kalu dibandingkan dengan media 
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lainnya seperti surat kabar dan radio sifat “newsyfact”-nya film 

berita tidak ada. Sebeb sesuatu berita harus aktual, sedang 

berita yang dihidangkan oleh film berita tidak perrnah aktual. 

Ini disebebkan proses pembuatanya dan penyiaranya kepada 

publik yang memerlukan proses pembuatannya dan 

penyajianya kepada publik yang memerluukan waktu yang 

ckup lama. Akan tetapi dengan adanya TV yang juga sifattnya 

auditif visual seperti film, maka berita yang difilmkan dapat 

dihidangkan kepada publlik melalui TV lebih cepat dari pada 

jika dipertunjukan juga di gedung-gedung bioskop mengawali 

film utama yang sudah tentu film cerita.  

3.   Film dokumenter (dokumentary film) 

  Istilah “documentary” mula-mula dipergunakan oleh seorang 

sutradara diretor Inggris. John Grierson, untuk menggambarkan 

suatu jenis khusus film yang dipelopori oleh seorang Amerika 

bernama Robert Flaherty. Flaherty termasuk salah seorang 

seniman besar dalam bidang ciptaan mengenai kenyataan 

(creative treatment of actuality”). Berbeda dengan film berita 

yang merupakan rekaman kennyatan-kenyatan, maka film 

buatan Flaherly merupakan interprestasi yang puitis yang 

bersifat pribadi dari kenyatan-kenyatan. 
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4.  Film kartun (Cartoon film) 

Orang yang sering menonton film dapat dipastika sudah pernah 

sekali atau beberapa kali menyajikan film buatan Amerika 

Serikat Walt Disney, baik kisah-kisah singkat Mickey Mouse 

dan Donald Duck maupun feature panjang di antaranya Snow 

White.
50

   

Film dalam pembinaan akhlak bisa menggunakan film kartun 

dari Malaysia yang disiarkan di MNCTV yang berjudul Upin dan 

Ipin dalam alur cerita nya banyak yang membantu mengajarkan 

akhlak kepada anak diantaranya : Esok puasa, Puasa pertama, 

Nikmat, Traweh, Lailatul Qadar, Upin dan Ipin belajar mengaji dan 

dari kebiasa-kebiasan keseharian yang mengandung moral.  

C.  Media Dakwah 

 1. Definisi Dakwah 

 Secara etimologi atau bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa arab, 

yaitu da’a dan yad’u dan bentuk masdar nya da’watan sehingga dalam 

bahasa Indonesia sering dibaca dakwah, secara harfiah kata dakwah, secara 

harfiah kata dakwah mengandung arti seruan, ajakan, panggilan dan 

undangan.
51
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2. Psikologi Dakwah 

Menurut istilah, Dakwah adalah suatu system kegiatan dari seseorang, 

sekelompok, segolongan umat Islam sebagai aktualisasi imaniah yang 

dimanifestasikan dengan ikhlas dan menggunakan metode, system, dan 

teknik tertentu agar mampu menyentuh kalbu dan fitrah seseorang, 

keluarga, kelompok, massa dan masyarakat manusia supaya dapat 

mempengaruhi tingkah laku nya untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

yang diinginkan.
52

 

3. Pengertian Pesan Dakwah 

 Pesan dakwah adalah apa yang di sampaikan di dalam kegiatan 

dakwah.
53
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah Kota Bandar Lampung 

 Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibu 

kota dan kota terbesar di provinsi Lampung. Bandar Lampung juga 

merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah 

Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah 

satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa. 

 Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 50 20’ sampai 

dengan 50 30’ lintang selatan dan 1050 28’ sampai dengan 1050 37’ bujur 

timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau 

Sumatera. Berdasarkan kondisi ini, Kota Bandar Lampung menjadi pintu 

gerbang utama pulau Sumatera tepatnya kurang lebih 165 km sebelah 

barat laut Jakarta dan memiliki peran sangat penting selain dalam 

kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Lampung juga merupakan pusat 

pendidikan, kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat. Secara 

administratif batas daerah Kota Bandar Lampung adalah: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 
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b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin 

Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk 

Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan 

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan. 

   Selain daripada itu, Kota Bandar Lampung memiliki andil yang 

sangat vital dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian 

logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya serta memiliki 

Pelabuhan Panjang untuk kegiatan ekspor impor dan Pelabuhan Srengsem 

yang melayani distribusi batubara dari Sumatera ke Jawa , sehingga secara 

langsung Kota Bandar Lampung berkontribusi dalam mendukung 

pergerakan ekonomi nasional. Kota Bandar Lampung memiliki luas 

wilayah  197,22 km²  yang terbagi  ke dalam 13 Kecamatan dan 98 

Kelurahan dengan populasi penduduk 879.651 jiwa (berdasarkan sensus 

2010), kepadatan penduduk sekitar 8.142 jiwa/km² dan diproyeksikan 

pertumbuhan penduduk mencapai 1,8 juta jiwa pada tahun 2030.      

 Wilayah Kota Bandar Lampung pada zaman kolonial Hindia 

Belanda termasuk wilayah Onder Afdeling Telokbetong yang dibentuk 

berdasarkan Staatsbalat 1912 Nomor : 462 yang terdiri dari Ibukota 

Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun 1912, 
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Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 

5 km di sebelah utara Kota Telokbetong (Encyclopedie Van Nedderland 

Indie, D.C.STIBBE bagian IV). 

  Topografi Kota Bandar Lampung sangat beragam, mulai dari dataran 

pantai sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian 

permukaan antara 0 sampai 500 m daerah dengan topografi perbukitan 

hinggga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak 

tertinggi pada Gunung Betung sebelah Barat dan Gunung Dibalau serta 

perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Topografi tiap-tiap wilayah 

di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan 

pulau di bagian Selatan 

b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di 

bagian Utara 

c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara 

d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar 

Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, 

Sukadana Ham, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu 

Serampok di bagian Timur. 

 Dilihat dari ketinggian yang dimiliki, Kecamatan Kedaton dan 

Rajabasa merupakan wilayah dengan ketinggian paling tinggi 

dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu berada 
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pada ketinggian maksimum 700 mdpl. Sedangkan Kecamatan Teluk 

Betung Selatan dan Kecamatan Panjang memiliki ketinggian 

masing-masing hanya sekitar 2 – 5 mdpl atau kecamatan dengan 

ketinggian paling rendah/minimum dari seluruh wilayah di Kota 

Bandar Lampung. 

2. Sejarah Singkat Kelurahan Langkapura Baru 

Langkapura Baru adalah salah satu kelurahan di Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia sebelum 

Kecamatan Langkapura dibentuk, kelurahan ini berada di Kecamatan 

Kemiling pada bulan September 2012 kecamatan Langkapura dipecah dan 

terjadi pemekaran wilayah menjadi beberapa kelurahan yaitu : 

1. Langkapura, dengan kode pos 35154 

2. Langkapura Baru, dengan kode pos 35154 

3. Gunung Terang, dengan kode pos 35152 

4. Gunung Agung, dengan kode pos 35157 

5. Bilabong Jaya, dengan kode pos 35155  

3.  Struktur Organisasi Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, 

Kota Bandar Lampung  
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Dokumentasi Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan 

Langkapura Kota Bandar Lampung  

 

4. VISI 

Terwhujudnya Kesejahteraan dan Ketertiban Administrasi Pelayanan 

Umum dan Pemerintahan, Pembangunan, Ketentraman, Ketertiban 

Umum, Keberhasilan Lingkungan Kemasyarakatan Serta Administrasi 

CAMAT 

AHMAD HUSNI, S.Sos 

NIP 196901201992031003 

LURAH 

YASIR DJAGANATA, S.Sos 

NIP 196912101990101001 

SEKRETARIS 

FITRIA SARI, S.Sos 

NIP 198001212007012017 

SEKSI PEMERINTAHAN 

PELAYANAN UMUM 

PIA EFRIYANI, B.SE 

NIP 197808152010012005 

NIP 

SEKSI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN 

SUPRIYANTO, S.Sos 

NIP 197508062007010009 

SEKSI PEMBANGUNAN 

SUPRIYANTI,S.E 

NIP 197805262007012006 
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Kelurahan Yang Baik Dalam Rangka Mendukung Plaksanaa Otonomi 

Daerah. 

5. MISI 

 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat 

2. Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Meningkatkan Upaya Kebersihan Lingkungan 

3. Meningkatkan Koordinasi Dalam Pengurusan Program Kerja dan 

Kebijakan Teknis Baik Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan 

dan Pembinaan Masyarakat 

4. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum, Menerapkan Menegakkan Peraturan 

Perundang-undangan Termasuk Peraturan Daerah  Kota Bandar 

Lampung 

5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Tingkat 

LK/RT dan Melaksanakan Pembinaan 

6. Mengkoordinasikan di Tingkat LK/RT Peraturan Walikota Bandar 

Lampung No.09 Tahun 2015 Tanggal 27 Januari 2015 Dalam Rangka 

Tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Bumi dan 

Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan.
54

 

 5.  Frekuensi Menonton Tayangan Upin dan Ipin  
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Berdasarkan observasi di Kelurahan Langkapura, Gang 

Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung bisa 

dijelaskan bahwa biasanya anak-anak ini menonton tayangan Upin dan 

Ipin pada pagi hari sebelum berangkat kesekolah, siang  hari saat 

mereka pulang dari sekolah dan sore hari disaat mereka tidak ada 

kegiatan lain.
55

 

Hal ini sesuai dengan program siaran film Upin dan Ipin yang 

dibuat dan disesuaikan dengan waktu-waktu dimana anak memiliki 

kesempatan untuk menontonya, mengapa? Karna film ini diperuntukan 

untuk anak-anak. 

     6.  Frekuensi Lama Menonton Tayangan Upin dan Ipin 

Pada umumnya di Gang Bungur Kelurahan Langkapura Baru 

anak-anak menghabiskan waktu 2jam saat menonton tayangan tersebut 

sebelum mereka melakukan aktifitas lainnya. Dengan tayang Upin dan 

Ipin yang tidak terlalu lama tayang mereka mampu menonton 

tayangan Upin dan Ipin hingga episode pada saat itu habis apalagi jika 

dijam sekolah bukan dihari minggu yang hanya mungkin ada beberapa 

yang menayangkan film kartun dan dibandingkan film lainnya dan 

hanya segelintir setasiun tv yang mash aktif menayangkan film kartun 

dilluar hari libur seperti MNCTV  , anak-anak ini memanfaatkann 
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waktu luang mereka untuk menonton tayangan yang masih bernuansa 

kekanak-kanakan seperti mereka saat ini dibanding film derama atau 

sinetron. Mereka juga mampu memilih mana yang pantas dan tak 

pantas mereka tonton selain dapat menentukan mereka juga dapat 

pandangan dari orang tua mereka.
56

 

B. Terpaan Film Kartun Upin dan Ipin 

1. Terpaan film kartun Upin dan Ipin 

 Terpaan Media dalam Komunikasi Massa tidak hanya menyangkut 

apakah seseorang telah merasakan kehadiran media massa, tetapi juga 

apakah seseorang benar-benar terbuka terhadap pesan yang disampaikan 

oleh media tersebut. 

 Terpaan dapat diartikan sebagai kegiatan mendengar, melihat dan 

membaca pesan-pesan media atau pun mempunyai pengalamman dan 

perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu atau 

kelompok. Terpaan media berusaha mencari data khalayak tentang 

pengguna media baik jenis media, frekuensi penggunaan maupun durasi 

penggunaan(longevity). 
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a. Ucapan dan Pengisi Suara 

 Jika kita pernah atau bahkan sering menonton serial kartun 

Upin dan Ipin pasti tidak asing dengan istilah-istilah  

1. Asyiela Putri( pengisi suara Upin dan Ipin: Betul betul betul ), 

 Asyiela Putri adalah pelajar kelas 4SD di Malaysia. Usianya 

baru menginjak 10tahun. Asyiela Putri baru jadi pengisi suara Upin dan 

Ipin pada Januari 2010 yang lalu. Sebelumnya, suara Upin dan Ipin diisi 

oleh Nurfathiah yang juga berumur 10tahun. Tapi, sebab kesibukan 

Nurfathiah dan saat ini menjelang ujian, Nurfathiah ke luar dari Les 

Copaque. 

Pada waktu yang bersamaan, lewat sebuah audisi, Asyiela Putri 

terpilih mengantikan Nurfathiah. Anehnya, kedua suara anak ini hampir 

sama. Hampir sangat sulit membedakan mana suara Nurfathiah dan mana 

suara Asyiela Putri. 

Asyiela Putri sendiri tidak Cuma jago mengisi suarra, ternyata pula 

pintar bermain piano dan menggambar. Asyiela Putri tak keberatan 

apabila ia mengisi suara dua karakter sekaligus, yaitu Upin dan Ipin. 

2. Ida Syaheera (kak Ros) 

 Menjadi pengisi suara Kak Ros yang terkenal galak dan 

senantiasa melarang Upin dan Ipin membuat beban tersendiri bagi Ida 



62 

 

Syaheera. Di kehidupan sehari-hari, Ida Syaheera adalah karakter yang 

sangat ceria dan senang sekali tertawa. Jadi, disaat harus berperaan 

mengisi suara Kak Ros, Ida mengaku mesti memahami karakter lebih 

dalam lagi. 

Terlebih mengetahui apabila di Indonesia, karakter Kak Ros pula 

ditakuti oleh anak-anak Indonesia. Menyikapi faktor ini, Ida mengaku bila 

ada yang takut, menandakan jika karakter yang diperankan sukses. 

Tidak Cuma mengisi karakter Kak Ros, Ida juga menjadi salah satu 

penulis cerita di Film ini. Untuk bidang satu ini, Ida mengaku konsisten 

mempelajari supaya mampu menghasilkan cerita yang lebih baik. 

3. Ainon Ariff ( Opah) 

 Karakter suara Opah memang asli mesti berat dan lebih 

dewasa. Buat itu, Ainon Ariff dipilih untuk jadi Opah dalam serial ini. 

Ainon Ariff tidak hanya dikenal sebagai Opah, ternyata juga dia adalah 

istri pemilik Les Copaque. 

Ainon bahkan merupakan salah satu suksesor Les Copaque, sebab dari 

dialah konsep cerita Upin dan Ipin ini terlahir dan terkenal sampai saat ini. 

Walaupun sekarang ini Ainon tak lagi menjadi penulis cerita serial Upin 

dan Ipin, tapi beliau konsisten memiliki kewenangan untuk mengontrol 

konsep kisah yang akan diangkat. 



63 

 

Sebelum digarap jadi suattu animasi, umumnya dia dan beberapa 

penulis cerita Upin dan Ipin melakukan rapat untuk memeriksa naskahnya. 

4. Syahmi (Ehsan) 

 Dalam kehidupan sehari-hari, Syahmi terkenal sebagai anak 

yang pandai berbicara. Entah disengaja atau tidak, karakter sang ketua 

kelas dalam serial Upin dan Ipin ini juga gemuk, seperti Syahmi. Syahmi 

jadi pengisi suara Ehsan dikarenakan mempunyai suara yang berat. 

5. Tan Ying Sowk (Mei-mei:Saya suka saya suka ) 

 Sebagai anak keturunan China, Mei-mei benar-benar 

mempunyai intonasi suara yang berbeda. Oleh sebab itu, Les Copaque 

mempercayakan suara Mei-mei ini kepada Tan Ying Sowk yang 

merupakan Keturunan China. Tan Ying Sowk adalah salah satu karyawan 

di Les Copaque dengan jabatan Production Supervisor.
57

 

6.  Mohd. Hasrul (Mail : Dua singgit) 

7.  Mohd Shafiq Mohd Isa (Jarjit : Marvelous marvelous )  

8. Ida Rahayu Yusoff (Fizi : Ihsan Bayong)  

9. Mohd Amirul Zarizan dan Muhammad Izzat Ngathiman (Dzul & 

Ijat) 

10. Sarah Nadhirah Azman (Susanti) 
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11. Jasmin Ally (Cikgu Jasmin) 

12. Maheswary Mohan ( Devi) 

13. Abu Shafian Abdul Hamid ( Tok Dalang) 

14. Mohd Shafiq Mohd Isa ( Uncle Muthu & Uncle Ah Tong)
58

 

Film produksi Les’ Copaque ini sebenarnya sudah tayang sejak tahun 

2007 di Malaysia dan baru meledak di Indonesia setelah ditayangkan di 

salah satu televisi suasta pada tahun 2009. Film berganre kartun 3D ini 

berkisah tentang dua orang saudara kembar bernama Upin dan Ipin. 

Menurut penjabaran mengenai ucapan yang sering diucapkan tokoh utama 

Upin dan Ipin dan sering diikuti oleh para anak yang berada di Kelurahan 

Langkapura, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung 

 Ciri khas Ipin adalah senang mengulang kata lebih dari dua kali misalnya : 

“Betul... betul... betul...” 

a. Menurut ibu Suraida anaknya yang bernama Cinta Agusti Anggraini berusia 

12tahun ini sering sekali mengikuti ucapan tokoh utama Ipin yang mengucapkan 

1kalimat dalam 3kali pengucapan Betul betul betul. Biasanya ia ucapkan ketika 

mempermainkan adiknya saat adiknya berkata apa saja.
59
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b. Menurut ibu Siti Laila anaknya yang bernama Faradila anisa berusia 12tahun ini 

sering menyamai kakak nya Farhat Amaliah Ahmad dengan Kak Ros yang garang, 

Kak Ros adalah kakak satu-satunya yang dimiliki Upin dan Ipin sering di takuti 

dengan Upin dan Ipin karna galak  namun menyayangi adik-adiknya.
60

 

c. menurut ibu Ratna Sari anaknya yang bernama Syahbani Derren Sitanggang ibu 

3orang anak ini sering sekali menyama-nyamai neneknya Herdiana dengan Opah 

yang memiliki hati yang lemah lembut, menuruti apa saja yang diinginkan cucu-

cucunya.
61

 

d.menurut ibu Dahniar yang memiliki 3orang anak dan anak nya yang terakhir yang 

bernama  Imam Hawali yang berusia 11tahun yang sering sekali melihat anaknya 

bermain dengan kawan-kawanya dan memanggil salah satu temanya dengan sebutan 

Ehsan Bayong yang sering dilakukan oleh Fizi teman dari Upin dan Ipin karna 

temanya si Ihsan selalu diperlakukan istimewa sama dengan Ehsan yang berada di 

film Kartun Upin dan Ipin
62

 

b. Sikap 

1). sifat dari Upin adalah jahil namun banyak ide, selain itu ia selalu 

memperingatkan Ipin jika Ipin berbuat salah, selain itu ia punya sifat 

pantang menyerah dan cerdik 
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2). sifat dari Ipin adalah amat jahil melebihi Upin, agak malas, namun 

pemberani dan banyak gaya 

3). sifat Kak Ros amat galak sekali sering sekali menghukum Upin dan 

Ipin, tipikal seorang diktator namun berhati lembut,  

4). sifat dari Opah baik hati dan suka memberi nasihat bagi Upin dan 

Ipin 

5). Tuk Dalang sifatnya agak pelit dan sedikit sombong, namun jika 

melihat Upin dan Ipin kesusahan ia tetap rela membantu 

6). Mail pemalas dan pelit serta penakut 

7). Ehsan Sombong, Pelit, serta iri hati 

8). Fizi pemalu dan selalu ingin tahu, cengeng 

9). Mei-mei pintar dan suka menasehati Upin dan Ipin 

10). Jarjit Singh sifatnya suka menjahili teman-temannya, sok tahu dan 

sok pintar 

11). Ijat sifatnya Lugu dan agak bodoh 

12). Cekgu sifatnya Baik hati dan bijaksana
63

 

Sikap adalah merupakan reaksi atau proses seseorang yang masih tertutup 

terhadap suatu stimulasi atau obyek. Sikap tidak dapat terlihat langsung tetapi hanya 

dapat di tafsirkan terlebih dahulu dari prilaku yang tertutup. Sikap secara nyata 
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menunjukan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap sehari-hari adalah 

merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulasi sosial.
64

 

 Sikap dari tokoh utama Upin Ipin dan Kawan-kawan ialah saling menolong 

contohnya saat atuk kesulitan di episode musim 11 yang menceritakan Upin dan Ipin 

membantu merapihkan reban ayam, menolong Atu saat kekebun, saling toreransi 

sesama agama contohnya saja saat Mei-mei merayakan Imlek Upin Ipin hadir daram 

perayaan tersebut untuk melihat pertunjukan barongsai dan saat Upin Ipin 

menjalankan Puasa Mei-mei tidak makan dihadapan mereka yang berpuasa, memiliki 

sikap yang jujur contohnya saat Ahtong kehilangan uang 10sen dijalan dan Upin Ipin 

melewati jalan tersebut dan menemukan uang tersebut lalu dikembalikannya kepada 

Uncle ahtong, sikap peduli sesama kawan ssaat itu salah satu teman Upin dan Ipin 

terkena musibah rumah ijat terbakar karna lilin semua pakaian sekolah dan lainnya 

hangus terbakar lalu Upin, Ipin dan kawan-kawan mengumpulkan bantuan seluruh 

kampung untuk membantu Ijat. 

  Dari sikap tersebut ternyata sering dilakukan pada anak usia 10-12tahun yang 

berada di Kelurahan Langkapura, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota 

Bandar Lampung contohnya saja  

1. Viona Finanda anak usia 11tahun ini selalu membantu ibunya dirumah 

mengerjakan perkerjaan rumah sebelum dan sesudah pulang sekolah, Viona anak 

pertama dari dua saudara, ayahnya seorang sol sepatu dan ibunya adalah ibu rumah 
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tangga adiknya usia 3tahun, Viona anak perempuan yang cerdas, selain membantu 

ibunya mengerjakan perkerjaan rumah Viona juga ternyata anak yang taat beribadah 

Shalatnya tidak pernah tinggal 5waktu selalu dijalaninya.
65

 

2. Zakia Nadia anak usia 10tahun ini anak kedua dari dua saudara, ayahnya seorang 

buruh lepas dan ibunya adalah ibu rumah tangga, Zakia sering menghabiskan 

waktunya dirumah, zakia termasuk anak yang patuh terhadap orang tua jika pulang 

sekolah Zakia selalu pulang tepat waktu, sesampainya dirumah Zakia langsung 

mengecek pelajaran tadi melihat ada pr atau tidak jika ada Zakia pasti mengerjakan pr 

sebelum akhirnya bermain bersama teman-temannya.
66

 

3. Galuh Ijal Hidayat anak usia 11tahun dari anak ke dua dari tiga bersaudara, 

ayahnya seorang buruh harian lepas dan ibunya ibu rumah tangga, Galuh anak laki-

laki yang suka menjaga adiknya, mengajak adiknya bermain, dan sangat sayang 

kepada adik perempuanya jika ibunya sedang sibuk didapur Galuh akan bersedia 

menjaga adiknya dengan senang hati.
67

 

4. Agus Sopriatna anak usia 10tahun anak satu-satunya. Ayah nya berkerja sebagai 

buruh, ibunya ibu rumah tangga, suatu ketika Agus sedang bermain bersama Arya, 

dan Putra di lapangan deket rumah nya saat itu hujan deras Agus melihat anak kucing 
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kehujanan lalu anak kucing tersebut dibawanya kerumah untuk dihangatkan sebelum 

dibantu mencarikan ibunya.
68

 

5. Imam Mahali anak usia 11tahun anak ke tiga dari tiga saudara, ayahnya seorang 

wiraswasta ibunya ibu rumah tangga, Imam paling dekat dengan teman-temannya 

contohnya saja saat kerja kelompok dirumahnya teman Imam yang bernama Aina 

tidak membawa pulpen cadangan Imam pun meminjamkan pulpennya sampai 

perkerjaan mereka selesai, sikap Imam yang baik terhadap teman-temannya membuat 

Imam disukai oleh teman-temannya.
69

 

c. Prilaku 

(1). Upin dan Ipin, Upin lebih pandai dalam bidang komputer dan 

menjadi Ilmuan cilik dirumahnya. Ipin juga cendrung sering mengulang 

satu kata  menjadi tiga kali dalam satu kalimat, khusunya “ Betul betul 

betul”. Upin dan Ipin selalu bersikap manja pada nenek, dan suka 

menggoda Kak Ros. Upin dan Ipiin berekolah di TK Kasih Sayang( 

Tadika Mesra). Untuk membedakan saudara kembar yang berkepala botak 

ini, Upin memiliki sehelai rambut di kepalanya dan selalu memakai baju 

kuning yang tertulis huruf U. Sementara Ipin tidak memiliki rambut, 

memakai baju biru yang tertulis huruf I, dan selalu pakai kain merah di 

lehernya, Upin dan Ipin lahir pada tanggal 24 Mei 2002. 
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(2). Kak Ros  

 Adalah kakak sulung Upin dan Ipin, dan cucu pertama dari 

nenek. Kak Ros memiliki nama lengkap Jeanne Roselia Fadhullah. 

Walaupun kelihatannya galak, ia terlihat cantik lebih-lebih saat Ros 

memakai jilbabnya. Tubuh tinggi lagi kurus. Tambah cantik lah dia. 

Sebenarnya dia adalah seorang kakak yang penyayang. Dia selalu 

mempermainkan adik-adiknya agar menjadi seorang adik yang baik, 

berbudi mulia dan harus berhemat. Kak Ros sangat marah ketika Upin dan 

Ipin bermain di tepi sungai dalam sebuah episode Kembara Kecil Kecilan. 

Dan dia saat adiknya ualng tahun memberi buku yang berjudul “ Cara 

menjadi adik yang baik”. Kak Ros lahir tanggal 27 Maret 1995. 

(3). Opah 

 Opah adalah nenek Upin dan Ipin, nama aslinya yaitu Siti dan 

biasa dipanggil “Opah”. Dia adalah orang yang baik hati kepada warga 

kampung Durian Runtuh. Dia juga bijaksana mengenai hal duniawi dan 

keagamaan. 

(4). Cikgu Jasmin 

 Ialah wali kelas Upin dan Ipin dan kawan-kawwan di TK. Pada 

sebuah episode bernama Adat, dia ketahuan tidak berpuasa ketika bulan 

Ramadhan dengan sebab yang tidak jelas. Mungkin karena sedang datang 

bulan. Walaupun begitu, cikgu Jasmin tetap memainkan peranan sebagai 



71 

 

seorang tenaga pengajar yang luas pengetahuan, berdedikasi dan dekat 

dengan murid-muridnya dia sangat baik dan sabar mengajari murid-

muridnya. Ketika ia akan pindah ke Kuala Lumpur, semua muridnya 

sedih, dan posisi Cikgu Jasmin sebagai guru kelas Tadika  Mesra 

digantikan oleh Cikgu Melati. 

(5). Jarjid Singh  

 Adalah seorang anak laki-laki berketutunan India Punjabi. 

Meskipun  

Sebaya usianya dengan teman-teman sekelassnya yang lain tetapi 

suaranya besar seolah-olah sudah dewasa. Jarjit juga dikenali karena 

kepandaian berjenaka dan berpantun. 

(6). Fizi 

 Adalah kawan Upin dan Ipin. Dia akrab dengan Ehsan. Fizi 

selalu mengajak Ehsan sebagai Ehsan Bayong yang berarti anak manja. 

Fizi sebenarnya anak yang baik hati, terutama kepada teman-temannya. 

Cita-citanya adalah tukang angkat sampah karena ia senang melihat 

tempat yang bersih dan sehat. 

(7). Ehsan 

 Adalah ketua kelas Aman di Tadika Mesra. Ayah dan Fizi 

selalu memanggilnya Ehsan Bayong. Ehsan selalu memakai pita merah di 
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lehernya sebagai bukti ketua kelas. Dia memiliki perut yang gemuk, dan 

suka makan. Ehsan selalu berdandan paling mewah antara kawan-

kawannya. Dia juga suka memakai kacamata karna menderita rabun jauh. 

Dia sempat menertawakan Upin dan Ipin saat bermain bulu tangkis. Jika 

dia kalah bermain, dia menjadi agak marah. Cita-citanya adalah menjadi 

juru masak handal. Ehsan suka makan gula-gula Ehsan sikat gigi 5 kali 

sehari 

(8). Mei-mei 

 Yang bernama lengkap Xiao Mei-mei adalah salah satu dari 

kawan Upin dan Ipin. Mei-mei merupakan keturunan Tionghoa, dan 

beragama Konghucu. Walau begitu, Mei-mei tetap menasehati kawanya 

agar beerpuasa. Dia bertutur kata yang sopan. Dia juga sahabat Devi dan 

Susanti. Mei-mei adalah seorang terpintar di kelas. Dia memakai kacamata 

besar ada masalah mata karena membaca buku terlalu dekat sampai larut 

malam. Mei-mei memiliki paras wajah yang imut. Jika di TK, dia 

sebangku dengan Mail. Mei-mei lahir pada bulan Mei dan bercita-cita 

menjadi guru. 

(9). Ismail bin Mail 

 Mail merupakan yang paling rajin di kalangan kawan-kawan 

Upin dan Ipin, bukan saja di sekolah, bahkan juga gigih mencari rezeki 

dengan membantu ibunya menjual ayam goreng, ais cream, dan jagung b 
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akar. Kadangkala dia juga melibatkan diri dalam perbuatan nakal saudara 

kembar ini tetapi gegabah dan sulit memberi tumpuan. Mail dan Mei-mei 

sedikit bermusuhan. 
70

 

  Perilaku manusia adalah sekumpulan prilaku yang dimiliki oleh 

manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, 

kekuasaan, persuasi, atau genetika. Perilaku seseorang dikelompokan 

ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh dan 

perilaku menyimpang.
71

 

  Perilaku yang ada dalam film kartun Upin dan Ipin adalah 

perilaku kewajaran yang biasa dilakukan oleh anak-anak dengan ciri 

khas tersendiri. Jadi kenakalan khas anak-anak, kejenakaan, 

permainan, kelucuan, kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak usia 

10-12tahun di Kelurahan Langkapura, Gang Bungur, Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung. 

  Prilaku yang baik dapat dididik dari awal atau dari anak balita, 

dalam agama Islam telah diatur segala sesuatu, baik yang berkaitan 

dengan dunia maupun akhirat. Begitu juga dalam hal mendidik anak-

anak, semuanya sudah diatur dalam Islam menurut Al-Quran dan 

Hadits Nabi.  
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  Sebagai orang tua yang taat kepada Allah SWT dan juga 

Rasuluullah SAW, sudah seharusnya mendidik secara islam dan ajaran 

Rasul. 

  Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, di 

antaranya: 

 (1). mendidik anak agar mereka mengenal dan mencintai Allah, yang 

menciptakannya dan seluruh alam semesta, mengenal dan mencintai 

Rasulullah shallallaahu’alaihi wa salam, yang pada diri beliau terdapat 

suri tauladan yang mulia, serta agar mereka mengenal dan memahami 

Islam untuk diamalkan.  

  Dalam serial kartun Upin dan Ipin episode “Esok Puasa”, nilai 

moral terhadap Allah SWT yang berwujud ketakwaan terdapat pada 

percakapan berikut: 

 Upin : “hem...(terdengar suara Adzan: Allahuakbar...) Magrib, cepat 

balik” Kak Ros : “Upin, Ipin!” 

 Ipin : “hei... tunggu”  

 Kak Ros : “cepat masuk mandi, lekas sembahyang mengaji!” 

 Kemudian juga dalam percakapan berikut: 

 Ipin : “kak Ros suka TV berapa tu?” 

 Kak Ros : “TV 9” 

 Ipin : ha... bahus... bagus 

 Kak Ros : “ Opah, besok dah kena puase” 

 Opah : “Nah..., kalian berdue pun kena puase.” 



75 

 

 Ipin : “Hah,puase, oh.. boleh,boleh,boleh.” 

 Upin : “Apa itu puase Opah?” 

 Opah : “Puase itu kite tak boleh makan, tak boleh minum dari pagi  

sampai petang 

 Upin : “Opah, kenape kite puase Opah?” 

 Opah : “Orang Islam wajib puasa, Tuhan suruh, supaye kite tahu, 

macam mane rasanya orang yang kelaparan” 

  Dalam percakapan tersebut diajarkan mengenai cara 

membiasakan anak untuk melakukan ibadah wajib yang berupa shalat 

fardu lima waktu, termasuk magrib, dan ibadah tambahan seperti 

mengaji atau membaca Al-Quran. Selanjutnya selain itu anak juga 

harus dilatih dan dikenalkan dengan puasa fardu sejak dini. Hal itu 

sebagaimana yang dikatakan oleh Opah kepada Upin dan Ipin bahwa 

mereka juga harus melakukan ibadah puasa wajib ketika bulan 

ramadhan telah datang.  

  Terlihat jelas melalui film kartun Upun dan Ipin yang media 

televisi siarkan mampu mengajarkan anak memahami lebih cepat 

dengan bahasa yang mudah mereka mengerti.  

  Dan Ajarkanlah Tauhid, yaitu bagaimana mentauhidkan Allah, 

dan jauhkan serta laranglah anak dari berbuatan syirik. Sebagaimana 

nasihat Luqman kepada anaknya, 
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 Artinya: Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Q.S. Luqman[31] :13) 

  (2). pada usia balita (sekitar 2-5tahun), kita ajarkan kepada 

mereka kalimat-kalimat yang baik serta bacaan Al-Quran, 

sebagaimanayang di contohkan oleh para sahabat dan generasi Tabi’ut 

Tabi’in, sehingga banyak dari mereka yang sudah hafal Al-Quran pada 

usia sangat belia. 

  Dalam episode “Lailatur Qadar” digambarkan bahwa Upin  dan 

Ipin berjanji untuk tidak mengulangi kenakalanya; bermain-main di 

masjid, ketika usai shalat teraweh, dan akan memperbanyak ibadah 

mengaji Al-Quran. Hal ini menunjukan bahwa mereka berniat untuk 

memperbaiki diri, meski kesalahan yang dilakukan bukanlah dosa 

besar. Hal ini sebagaimana terdapat dalam percakapan berikut: 

 Ipin : “Alah, besok aje lah Opah”? 

 Kak Ros: “Tu kan Opah, selepas malem lailtur qadar, baru menyesal” 

 Ipin : Hah, malem lailatur qadar? Ape itu malem lailatur qadar ?” 

 Opah : “Malam lailatur qadar itu malam yang penuh rahmat bagi umat 

Islam, malam yang lebih baik dari seribu bulan, para malaikat turun 

kebumi dengan izin Allah. Untuk menyambut malam lailatur qadar... 

(tiba-tiba Upin dan Ipin bebricara sendri dan pura-pura sakit perut agar 

Opah tidak menceramahi mereka, tetapi langsung ditegur Kak Ros.. 

 Opah :  “Mereka turun itu ade tugas untuk mencatat ape semua 

perbuatan manusia, macem Upin dan Ipin, nanti mereka tulis, tak buat 

ibadah lebih. Kasian...” 
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 Upin : tapi Opah, kan kite udah sembahyang, puase, apalagi Opah?” 

 Opah : “sembahyang dan puase itu wajib, semua orang Islam mesti 

buat. Ibadah lebih itu berdo’a, baca Quran ramai-ramai 

 Upin : “tapi macem apa Opah, kite kan belum bise” 

 Opah :”Tak ape, dengar orang baca Quran aje sudah ibadah, maka dari 

itu Opah cakap, kalau di surau lepas sembahyang jangan main-main. 

 Kak Ros : “Betul itu Opah, lain kali kalau imam berdo’a, tadalah 

tangan, ini kan, lepas sembahyang dan pergi main-main..” 

 Upin: “Baiklah Opah, nanti malam ini kite tak main-main laggi, janji 

ya Ipin” 

 Ipin : “Janji..” 

 Opah: “Bagus, tau tak, barang siapa beramal dengan penuh keimanan, 

mengharap pahala dari Allahh, maka diampunilah dosa yang telah 

lalu” 

 Upin: “Kite orangkan masih kecil, mana buat dose”  

 Kak Ros: “Alah, sana pasang pelite, lepas itu pergi ke surau!” 

 Setelah itu perdilah Upin dan Ipin pasang pelita. 

 ...................... 

 Ketika Upin dan Ipin hendak pergi ke surau, di depan surau mereka 

bertemu dengan Fizi, Mail, dan Ehsan. Upin dan Ipin mendekati 

mereka berdua. 

 Ehsan lalu berkata: “Aku ada mainan mercon”. 

 Upin: ih mercon, mana boleh, bikin bising orak nak sembahyang” 

 Fizi: “kite nak jauh-jauh sikit..” 

 Ipin: “tak nak lah, aku mau ikut baca Qur’an” 

 Fizi: “lah baca Qur’an? Aku lebih pandai baca alif-ba-ta dari pada 

kau” 

 Upin: “tak nak lah, aku mau baca Qur’an. Jum, ke surau” 

 Fizi, Ehsan dan Mail mengikuti Fizi, sedangkan Upin dan Ipin pergi ke 

surau mengaji. 
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 Ketika mereka tengah mengaji, mereka mendengar ramai suara 

mercon, dan mereka hampir tergoda, akan tetapi karena dilirik Kak 

Ros maka mereka kembali membaca Al-Qur’an. 

  Dalam percakapan tersebut terlihat secara jelas Upin dan Ipin 

yang menghentikan kebiasaan buruknya membuat ramai atau suasana 

gaduh kerika orang-orang tengah beribadah dan memilih membaca 

Qur’an untuk pahala mereka.  

  Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia padda masa 

kecilnya dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Oleh karna 

itu orang tua harus pandai memanfaatkan kesempatan untuk 

mengajarkan anak-nya dengan hal-hal yang bermanfaat pada usia-usia 

dini, usaha ini harus terus dijalankan, meskipun mungkin di sekitar 

tempat tinggal kita tidak ada sekolah semacam tahfizhul Qur’an. Kita 

dapat mengajarkanya di rumah kita melalui media maupun 

kemampuan kita sendiri karna pada dasarnya Al-Qur’an itu mudah. 

 (3). perhatian terhadap shalat juga harus menjadi prioritas utama bagi 

orang tua kepada anaknya, shalat merupakan tiang agama, jika 

seseorang melalaikannya niscahaya agama ini tidak bisa tegak pada 

dirinya, shalat ini pulalah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah di 

akhirat. Untuk itulah, hendaknya orang tua dengan tiada bosan 

senantiasa memberikan contoh dengan shalat di awal waktu dengan 
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berjama’ah di masjid, mengajaknya serta menanyakan kepada anaknya 

apakah dia telah menunaikan shalatnya ataukah belum. 

   Nilai ketakwaan juga terdapat pada episode seperti “puasa 

pertama”, “teraweh”, “lailatur qadar”, dan “zakat fitrah”, misalnya 

seperti yang terdapat dalam percakapan ketika Upin dan Ipin selesai 

bermain seretan, yakni sebagai berikut : 

 Upin: “Kak Ros, cepatlah kite orang nak pergi sembahyang 

terawehnih” 

 Kak Ros: “sekejap” 

 Upin: “alahm bersolek lah tuh” 

 Ipin: “ ho-oh, betu betul betul, Opah sembahyang taraweh ini ape? 

 Opah: “iys, taraweh... sembahyang teraweh ini ade dibulan puase aje, 

siapa rajin buat, banyak pahala puase die, paham?” 

 Ipin: “oh, macem tu...” Ipin memandang ke Upin seperti memastikan 

kalau Upin juga paham ucapan Opahnya. 

  Pada percakapan tersebut di atas yang terdapat pada episode 

“taraweh” diajarkan tentang cara memperkenalkan pada anak 

mengenai ibadah tambahan pada bulan ramadhan yang sangat utama, 

yakni teraweh. Padda ppercakapan tersebut, tergambar Opah yang 

mengajak cucu-cucunya untuk pergi ke surau guna melakukan shalat 

teraweh. Sebelum mereka pergi, Ipin sempat bertnya mengenai 

pengertian shalat teraweh. Dengan konkrit Opah menjawab bahwa 

shalat teraweh adalah shalat malam yang hanya ada pada bukan 
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ramadhan saja, dan pahalanya sangat besar bagi yang melakukanya, 

sehingga sayang sekali yang tidak melakukanya.  

  Dilihat dari sudut pandang psikologi perkembangan, definisi 

tersebut bukan hanya memberikan pahaman pada anak mengenai 

pengertian shalat teraweh, tetapi juga memotovasi anak untuk 

melakukan, karena anak sangat suka dengan ganjaran atau hadiah yang 

berupa pahala, dan sebaliknya membenci hukuman. 

  Seseorang yang lalai dalam shalatnya, maka ia akan mengikuti 

hawa nafsunya, sebagaimana firman Allah: 

                         

Artinya: “ Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang 

menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, Maka mereka 

kelak akan menemui kesesatan,” (Q.S. Maryam [19] :59) 

Bentuk menyia-nyiakan shalat di antaranya adalah melalaikan 

kewajiban shalat, menyia-nyiakan waktu shalat dengan tidak melaksanakannya 

di awal waktu. Yang dengan sebab itu, mereka akan menemui kesesatan, 

kerugian dan keburukan, seperti yang dicontohkan di film Upin dan Ipin di atas. 

 (4). Perhatian orang tua kepada anaknya juga dalam hal akhlaknya. 

 Anak harus diajakan akhlak yang mulia, jujur, berkata baik dan benar, 

berlaku baik kepada keluarga, saudara, tetangga, juga menyayangi yang 
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lebih kecil serta menghormati yang lebih tua, dan yang harus menjadi 

penekanan utama adalah akhlak (berbakti)nkepada orang tua. 

 Durhaka kepada kedua orangtua termasuk dosa besar yang paling 

besar setelah syirik (menyekutukan Allah). Orang tua haruslah memberikan 

teladan kepada anaknya dengan cara dia pun berbakti kepada orang tuanya 

dan berhaklah mulia. 

 Ketika Upin dan Ipin dipanggil Kak Ros, mereka langsung menuju 

Kak Ros, seperti terdapat dalam percakapan berikut: 

 Upin: “hem.. (terdengar suara adzan, Allahuakbar....) Magrib, cepat 

balik” 

 Kak Ros: “Upin, Ipin” 

 Ipin: “hei.... tunggu” 

 Kak Ros: “cepat masuk mandi, lekas sembahyang mengaji” 

Dalam tayangan, begitu mendengar panggilah Kak Ros, Upin dan Ipin 

langsung mendekat ke Kak Ros dan mendengarkan perintahnya, selanjutnya 

mereka masuk rumah dan mengerjakan printah Kak Ros. Selain Kak Ros 

yang sangat dipatuhi, Upin dan Ipin juga mematuhi Opah kesayangan 

mereka. Masih dalam episode “esok puasa”, ketaatan Upin dan Ipin terdapat 

dalam percakapan berikut: 

Kak Ros: “Opah, besok dah kena puase” 

Opah: “nah..., kalian berdua pun kena puase” 

Ipin: “hah, puase, oh.. boleh boleh boleh” 
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Bukan hanya Upin dan Ipin yang taat pada orang tua, Kak Ros juga taat pada 

orang yang lebih tua, yakni Opahnya, seperti yang terdapat dalam 

percakapan berikut: 

Opah: “his.. kau ni Ros, tak baik buat adik-adik kau macam tu!” 

Kak Ros: “iya Opah” 

 Kemudian Ehsan juga patuh pada ayahnya. Hal ini seperti yang 

terdapat dalam episode “zakat fitrah” dalam percakapan berikut: 

(Upin dan Ipin melihat Ehsan dan Bapaknya memberikan sejumlah uang 

kepada seseorang. 

Ipin: “wah, banyak itu orang dapet duit” 

Upin:”Ehsan, apa bapak kau buat?” 

Ehsan: “bayar zakat, tiap taun kite buat macam tu’ 

Upin: “apa Ehsan” 

Ehsan: “taulah”. 

Bapak Ehsan: “Ekhsan.., jum kite pulang” 

Lalu ekhsan meninggalkan Upin dan Ipin. 

 Dalam tayangan filmnya, terlihat Ekhsan pergi meninggalkan Upin 

dan Ipin menuju panggilan bapaknya untuk ikut pulang. Dalam episode-

episode lainya juga terddapat nilai-nilai moral yang berupa ketaatan pada 

orang tua. Misalnya dalam episode “ Nikmat” Ipin yang mematuhi saran 

Opah dalam buka puasa. 

Ipin dan Upin : “heh... hore dah boleh makan’ 

(Upin dan Ipin siap melahap makanan, tetapi decegah Opah). 

Opah: “eits..berdo’a dulu lah!” 

Upin dann Ipin: “Bismillahirrahmanirrahim..” 

Mereka hendak langsung makan tetapi dicegah Opah lagi 

Opah: “hah... singkat betul, itu do’a orang lapar... berdo’a yang betul!” 

Upin dan Ipin: “Bismillahirrahmanirrahim.. Allahuma laka shumtu ... dst” 
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Kemudian Upin minum air dan makan. Sementara itu Ipin hendak langsung 

makan ayam goreng kesukaanya, tetapi dicegah oleh Opah 

Ipin: “hah” 

Opah: “minum air dulu” 

Ipin minum air dan hendak makan ayam, tetapi dicegah lagi oleh Opah. 

Opah: “Eiys.. makan ni kurme dulu..!” 

Lalu Ipin mengambil kurma yang diberikan Opah dan memakannya. 

Banyaknya nilai-nilai moral yang berupa kepatuhan dalam serial kartun Upin 

dan Ipin menunjukan bahwa taat pada orang tua merupakan moral yang 

sangat penting bagi seorang anak. 

Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. Luqman 15 berikut ini. 

                          

                               

   

Artinya: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah 

kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, 

dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya 

kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah 

kamu kerjakan.” (Q.S Luqman[31]:15) 

(5). juga diperhatikan teman pergaulan anaknya, karena sangat bisa jadi 

pengaruh jelek temanya akan berimbas pada prilaku dan akhlak anaknya. 

 Apalagi kita mengetahui bahwa sesuatu yang jelek akan mudah sekali 

mempengaruhi hal-hal yang baik, namun sekali mempengaruhi hal-hal yang 
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baik, namun tidak sebaliknya, terlebih dalam pergaulan muda-mudi seperti 

sekarang ini yang cendrung melanggar batas-batas etika seorang muslim. 

 Misalnya seperti yang terdapat dalam percakapan ketika Upin dan Ipin 

selesai bermain seretan, yakni sebagai berikut: 

Ipin: “Aduh..penatnye..haus pule” 

Fizi: “ayo kite minum, karena kalian dah menang, aku traktir kalian minum” 

Ipin: “ayo..!” 

Mei-mei: “eh.. kamu berdue puase, tak boleh minum!” 

Upin dan Ipin “iye” 

Fizi: “alah.. tak ada yang tahu” 

Mei-mei: “lu punya Tuhan tau lo, kasian, mana boleh main-main.” 

Ipin: “betul.. betul.. betul” 

  Dari percakapan tersebut dapat dipahami bahwa patuh terhadap Allah 

harus mutlak dimanapun kita berada dan kapanpun. Dan memiliki teman 

yang baikpun diperlukan tak tahu apa agamanya selagi dia mamupu 

mengingatkan dengan hal yang baik kita harus terus bersamanya. Hal ini 

seperti yang diucapkan oleh Mei-mei bahwa Allah tahu dengan apa yang 

dilakukan manusia meskipun manusia lain tidak ada yang atahu dengan apa 

yang kita lakukan. Rasa takut kepada pengawasan Allah merupakan salah 

satu wujud ketakwaan kepada Allah, oleh karna itu kejujuran berprilaku juga 

harus ditanamkan pada kepribadian anak sejak kecil agar anak tidak menjadi 

pendusta kepada Allah, Tuhanya. 
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 Usaha yang telah kita curahkan beberapa tahun bisa saja menjadi sia-

sia hanya karna anak kita salah memilih teman bermain atau teman di 

sekolah. Untuk itu, haruslah diperhatikan akhlak teman anak kita, apakah 

temannya itu memiliki pemahaman agama yang baik, apakah shalatnya baik, 

apakah dia senantiasa nasihat-menasihati, dan tolong-menolong dalam 

kebajikan seperti yang dilakukan Mei-mei. 

 Film Upin dan Ipin menjarkan kesabaran dalam episode “Nikmat” 

diceritakan tentang Upin dan Ipin yang menunggu waktu berbuka Puasa, 

mereka juga sempat mengeluh karena lapar. Meskipun demikian, akhirnya 

mereka tetap bersabar menunggu waktu buka puasa. Hal ini sebagaimana 

terdapat dalam percakapan berikut: 

Upin: “ Opah, dah boleh makan kan? (sambil mendekati makanan) 

 Akan tetapi datanglah Kak Ros dan mencegahnya. 

Kak Ros: “eh.. jangan sentuh makanan itu!” 

Opah melanjutkan : “tunggu magrib lah.. sekarang, pergi mandi dulu” 

Upin: “tapi kita lapar” 

Kak Ros: “mandi ga boleh minum air” 

Upin Ipin: “Alah... semuanye tak boleh lah” 

 Dalam percakapan tersebut di atas diceritakan tentang latihan menahan 

haus, lapar dalam berpuasa. Anak-anak hendaknya dilatih untuk bersabar 

dalam hal-hal yang ia gemari seperti makan dan minum, sehingga tidak 

menjadi anak yang manja dan menuruti keinginan sendiri atau berbuat 

semaunya sendiri, hal ini sangat penting mengingat sifat anak yang suka 
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manja pada orang tua dalam meminta sesuatu. Jika anak kita dilatih untuk 

bersabar, maka hal ini akan menyulitkan orang tua dan juga menyiksa batin 

anak itu sendiri. 

 Anak-anak dikelurahan Langkapura, Gang Bungur, Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung juga memiliki rasa toleransi sesama 

agama seperti yang ada di film kartun Upin dan Ipin episode “ puasa 

pertama” 

Pada saat itu di TK Medika Mesra tempat Upin dan Ipin bersekolah salah 

satu teman Upin Ipin membawa kue keringdan menyodorkan ke teman-

temannya seperti berikut: 

Jarjit: “ada yang nak” (menyodorkan toples berisikan kue kering) 

Fizi: “aku nak 

Mei-mei: “hei mana boleh, kalian kan puase” (lalu Mei-mei mengambil kue 

dari toples Jarjit dan memankanya diam-diam bersembunyi dari teman-

temannya yang berpuasa) 

 Cerita di atas menunjukan jika Mei-mei menghargai temannya yang 

berpuasa dengan tidak makan dihadapan teman-temanya yang sedang 

berpuasa dan cerita lain juga saat Mei-mei merayakan hari raya Imlek Upin 

dan Ipin ikut hadir meramaikan acara tersebut sambil melihat barongsay. 

Berdasarkan film kartun Upin dan Ipin yang biasa di gemari anak-anak 

usia 10-12tahun yang ditayangkan setiap hari yang memiliki jam tayang 

dari pukul 06.00-08.40, 13.00-14.00, 16.00-17.00, dan 18.00-18.30 
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masing-masing tayangan memiliki iklan selama 23kali jenis iklan selama 

7menit dan memiliki durasi 6menit tayangan sebelum menuju iklan dalam 

3cerita dalam 1episode memiliki 2kali pengiklanan dan di episode trakhir 

memiliki 5 menit tayang sebelum akhirnya film tersebut habis .  

Menonton salah satu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak-anak 

untuk menghabiskan waktunya setelah lelah bermain maupun lelah 

beraktifitas disekolah, kebanyakan anak usia 10-12 tahun masih banyak 

menggemari film kartun yang dapat membuat mereka bahagia dan masih 

dalam cerita keseharian mereka yang biasa mereka lakukan juga dengan 

teman-teman sebaya maupun dirumah. 

Upin dan Ipin adalah film kartun yang biasa di tonton anak usia 10-

12tahun untuk menghabiskan waktu luang mereka  banyak anak juga yang 

meperagai ataupun mengikuti tingkah laku Upin dan Ipin yang lucu, 

jenaka, “nakal”, suka membantu banyak orang dengan ciri khas sendiri. 

Anak seusia 10-12 tahun masih banyak melakukan ataupun meniru 

dari sesuatu yang mereka lihat, mereka dengar dan sebelum mereka 

peragakan , contohnya saja anak yang bernama Ihsan usia 11tahun sering 

dipanggil teman-temanya Ihsan bayong(Ihsan kesayangan) mereka 

mengikuti Upin dan Ipin yang sering memanggil salah satu temannya 

yang bernama Ehsan berbadan gemuk, berkacamata yang selalu diberikan 
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barang-barang mahal oleh ayahnya dari situ lah panggilan itu muncul dan 

akhirnya diikuti oleh anak-anak. 

 (1). Akmalia Putri Andini anak usia 10 tahun ini tidak pernah 

membangkak atau melawan orang tuanya contohnya saja saat 

Akmalia di perintahkan untuk pergi ke warung membeli sesuaru 

yang disuruh ibunya Akmalia segera pergi kewarung tanpa 

membantah.
72

 

(2).  M. Arya Saputra anak laki-laki yang hobi bermain bola ini juga 

sangat patuh dengan orang tuanya, contohnya saja saat Arya asik 

bermain bola dengan teman-temannya jika sudah petang dan ibunya 

sudah memanggil menyuruh Arya pulang, Arya langsung bergegas 

pulang.
73

 

(3).  Agus Sopriana anak laki-laki yang berusia 10 tahun ini memiliki 

prilaku yang baik contohnya saja Agus saat diajak ayahnya ke 

masjid untuk melakukan shalat subuh meski dalam keadaan masih 

mengantuh Agus tetap berjalan menuju Masjid bersama ayahnya.
74
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BAB IV 

ANALISA TERPAAN FILM KARTUN UPIN DAN IPIN DALAM 

PEMBENTUKAN AKHLAK ANAK 

 

 Berdasarkan  penjabaran mengenai penentuan tayangan dalam film kartun 

Upin dan Ipin di Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung akan dianalisis secara objektif dan sistematik. 

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penentuan film kartun Upin 

dan Ipin dalam pembentukan Akhlak Anak di Kelurahan Langkapura Baru, Gang 

Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung yaitu : 

1. Orang tua yang selalu memberi mereka bimbingan untuk mencari siaran yang 

sebaiknya mereka tonton atau bisa memberi mereka pembelajaran didalam 

film tersebut. 

2. Sedikit nya film kartun yang berada ditayangan televisi pada saat ini yang 

membuat perkembangan anak menjadi tidak baik 

3. Anak lebih suka menonton tayangan yang tidak pantas mereka totnton 

ataupun yang tidak baik mereka tonton tidak memiliki sisi kekanak-

kanakannya 

4. Kurangnya tayangan yang dapat atau pantas anak tonton membuat film kartun 

Upin dan Ipin baik untuk mereka konsumsi ataupun menjadi tontonan untuk 

anak. 
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a. tayanganya yang masih khas menceritakan tentang kejenakaan. Kelucuan, 

kebiasaan, kenakalan anak-anak pada umumnya 

b. ceritanya yang menarik dari tingkah laku peran utama yang di perani oleh 

sikembar identik Upin dan Ipin tidak lepas dari sisi kekanak-kanakan 

c. tingkah laku peran utama Upin dan Ipin terhadap orang di sekelilingnya, 

terhadap teman-temanya, terhadap orang yang lebih tua. 

d. cerita yang tidak lepas dari pembelajaran, saling menghargai sesama 

agama, yang membuat kita lebih terbuka terhadap agama lain, tingkah 

lakunya saat memasuki bulan Ramadhan mengajarkan anak banyak hal 

dari berdua sebelum saur, melakukan shalat, mengaji, berdoa sebelum 

buka puasa, menyiapkan makanan untuk berbuka puasa, shalat Tarawih 

dan lain sebagainya. 

 Dalam hal ini film kartun Upin dan Ipin memiliki makna tersendiri mengenai 

cara membimbing atau memberikan pembelajaran dari film kartun lainnya. 

 

A. ANALISIS TERPAAN PADA UCAPAN  

Terpaan pada ucapan anak usia 10-12 tahun di Kelurahan Langkapura 

Baru, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dari film 

kartun Upin dan Ipin memperlihatkan bahwa ucapan yang sering di katakan oleh 

tokoh utama cukup berpengaruh positif pada anak karna ucapan Upin dan Ipin 

yang khas dengan satu kata yang sering diucapkan dalam tiga kalimat. Ucapan 
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yang berada di film kartun Upin dan Ipin juga memang tidak begitu sulit 

diucapkan bagi anak-anak 10-12 tahun hingga anak pun mudah mengikuti si 

tokoh utama Upin dan Ipin.  

Allah berfirman: 

                           

                    

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 

Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-

amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati 

Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang 

besar”. (Q.S. Al-Azhab[33]: 70-71) 

Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa kita harus berkata-kata dengan 

kata yang benar, dan atas bimbingan orang tua untuk berkata yang benar juga 

dapat membantu anak terlepas dari kata yang tidak baik, film kartun Upin dan 

Ipin juga dapat membantu anak berkata yang baik karna sejauh ini anak tidak 

memperlihatkan kata yang buruk dari menonton film kartun Upin dan Ipin. 

B. ANALISIS TERPAAN PADA SIKAP 

 Allah telah menyebutkan sifat kaum mukmin itu yaitu yang beriman kepada 

semua rukun iman, mendengar dan taat serta patuh, baik secara lahir maupun 

batin. Allah juga menyebutkan sifat mereka yang lain dalam firman-Nya: 
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya 

bertambahlah iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka 

bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 

sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang 

beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh beberapa derajat 

ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia”. (Q.S. 

Al-Anfal[8] :2-4) 

Ayat diatas menjelaskan sifat baik, yang sama halnya diberikan oleh film 

kartun Upin dan Ipin yang bersifat baik yang berpengaruh positif untuk anak yang 

menonton film kartun Upin dan Ipin karna ceritanya yang masih melihatkan ciri 

khas dari anak-anak. 

 Menurut teori diatas pada halaman 33 bahwa anak pun memerlukan hiburan 

atau bantuan belajar  yang lebih mudah diterima sesuai dengan teori Uses and 

Gratification bukan saja yang media berikan tapi anak yang membutuhkan,dalam 

film kartun Upin dan Ipin pada sikap anak usia 10-12tahun cukup perpengaruh 

positif dan membimbing sikap para anak kelingkungan seperti yang mereka lihat, 

dengar dan mereka serap. 
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C. ANALISIS TERPAAN PADA PRILAKU 

Seperti yang di tuliskan di teori diatas pada halaman 26 bahwasannya 

media massa menimbulakn efek yang kuat, para  anak usia 10-12tahun yang 

berada di Kelurahan Langkapura, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota 

Bandar Lampung yang menonton film kartun Upin dan Ipin memiliki perilaku 

yang baik entah itu karna disengaja ataupun tidak disengaja karna media, tetapi 

yang penulis lihat bahwasanya film kartun Upin dan Ipin memang cocok untuk 

tontonan anak usia 10-12tahun karna banyak mengajarkan prilaku baik yang 

mampu ditanggap oleh anak dengan baik, lihat pada pengantar halaman 66 Bab 

III. 

Dan jika para orang tua di Kelurahan Langkapura, Gang Bungur, 

Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung mampu memilihkan media yang 

tepat untuk anak-anaknya, bukan saja untuk hiburan tetapi untuk media 

pembelajaran dan mampu memilihkan tontonan yang layak untuk anak mereka 

seperti film kartun Upin dan Ipin yang memiliki banyak manfaat untuk kehidupan 

keseharian mereka atau prilaku yang baik bisa membantu anak memahami yang 

sulit kita sampaikan dengan bahasa kita yang takut sulit dipahami anak.  

Setiap media memiliki manfaatnya tersendiri tergantuk para orang tua atau 

anak mampu kah memanfaatkannya dengan baik, jika orang tua dan anak bisa 

memanfaatkan media dan memanfaatkan yang diberikan media dengan yang anak 

butuhkan maka orang tua tidak perlu khawatir dengan dampak yang akan 



94 

 

diberikan oleh media karna bimbingan para orang tua juga yang bisa membantu 

anak meilih media dan film apa yang harusnya mereka konsumsi dan pantas 

mereka lihat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian lapangan, dan analisis Islam terhadap pembentukan 

akhlak anak di Kelurahan Langkapura Baru, Kecamatan Langkapura, Kota 

Bandar Lampung, khususnya di Gang Bungur, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Film Upin dan Ipin memiliki Pengaruh dalam Pembentukan Akhlak Anak 

pada anak-anak di Kelurahan Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan 

Langkapura, Kota Bandar Lampung. Pengaruh itu terjadi baik pada anak-

anak usia 10-12 tahun yang menonton film Kartun Upin dan Ipin 

 

B. SARAN 

  Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan 

dalam skripsi yang berjudul “Terpaan Film Kartun Upin dan Ipin Dalam 

Pembentukan Akhlak Anak” (Studi Kasus pada anak di Kelurahan 

Langkapura Baru, Gang Bungur, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar 

Lampung), maka dengan setulus hati penyusun memberikan saran yang 

semoga dapat bermanfaat: 

1. Perbanyaklah tontonan yang bermoral yang mampu atau patut ditontot 

oleh anak-anak yang berusia 10-12tahun seperti film kartun Upin dan Ipin 
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karna jika mereka selelu diberi tontonan yang tidak sepatutnya alangkah 

malangnya pribadi mereka kelak yang akan tidak baik untuk pertumbuhan 

akhlak mereka. 

2. Awassilah dan selelu beri mereka arahan untuk sesuatu yang patut dan 

tidak patut mereka tonton, meski meraka sudah mampu memilih tapi 

mereka juga masih perlu bimbingan agar mereka jauh lebih mengerti 

bagaimana yag jauh lebih baik yang membantu pertumbuhan akhlak 

mereka. 

Dengan demikian penyusunan skripsi ini, dan penyusun menyadari akan 

segala kekurangan, maka saran dan kritikan sangat diharapkan demi kebaikan 

dan kesempurnaan skripsi ini di kemudian hari. 
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