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A. KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian tentang penerapan kebiasaan beradab

dan berdoa pada anak melalui analisis semiotik VCD Film Animasi Indahnya

Berteman, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

Penerapan kebiasaan beradab dan berdoa sangatlah penting dikarenakan masa

anak-anak adalah Fase dimana digambarkan sebagai dasar pembentukan kepribadian

seseorang. Apabila seseorang berhasil melewati fase ini dengan baik, itu artinya dia

akan hidup dengan jiwa yang sehat dan kepribadian yang ideal. Sebaliknya, kalau

seseorang tidak dapat melewati fase ini dengan baik dia akan menemukan berbagai

kesulitan dalam pembentukan jiwa, sikap dan perilaku sosial di masa yang akan

datang. Karena itu penerapan ajaran agama Islam seharusnya sudah diterapkan,

karena pada fase itu anak-anak akan lebih mudah untuk mengadaptasi semua ajaran-

ajaran yang diterimanya.

Penggunaan animasi kartun ini juga merujuk pada masa anak-anak yang

merupakan titik awal pertumbuhan dan perkembangan manusia yang vital dan sangat

penting, tidak akan bisa diputar kembali. Terlepas dari tingkat kecerdasan anak,

hampir semua anak menyenangi kartun, baik yang bersifat lelucon maupun

petualangan. Animasi menarik karena menyenangkan, menggairahkan, mudah

dimengerti dan merangsang imajinasi anak. Karena media dakwah animasi sangat

berperan penting dalam pengembangan seorang anak. Sehingga untuk menerapkan



kebiasaan beradab dan berdoa pada anakdengan menontonkan VCD animasi ini

dsangatlah efektif.

VCD film animasi Indahnya berteman adalah VCD edukatif yang didalamnya

mengajarkan cara mudah menanamkan budi pekerti dan perilaku luhur pada anak.

Karena didalam nya menceritakan tentang bagaimana seorang anak beradab dalam

melakukan sesuatu apapaun. Contohnya salah satu episodnya menceritakan tentang

adab mengucapkan salam.

Dalam penelitian mengunakan anlisis semiotk Roland Barthes peneliti

menemukan simbol simbol dan memberikan makna baik makna denotatif maupu

makna konotatif dari gambar maupu dialog dalam film yang mencerminkan cara

beradab dan berdoa pada anak. Sehingga peneliti mengetahui makna dan simbol apa

yang terkandung di dalam VCD Film Animasi Indahnya Berteman sehingga

penerapan kebiasaan beradab dan berdoa dapat diterapkan pada anak dengan

menonton film tersebut.

Jadi penggunaan film animasi yang bernuansakan Islami bermanfaat bagi

penerapan adab dan doa bermakna dalam menkomunikasikan pesan-pesan dakwa

pada anak karena Anak-anak cenderung lebih mudah meniru perilaku tokh-tokoh

yang disukainya dan pada umumnya film animasi disukai oleh anak-anak

B. SARAN

Hendaknya penelitian ini dapat menambah dan memberi masukan dalam

rangka pelaksanaan akademik khususnya dibidang pengembagan ilmu komunikasi

penyiaran Islam serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut yang



berhubungan dengan penelitian ini karena untuk lebih memudahkan suatu pesan

dakwah dapat diterima dan di terapkan kepada anak-anak maka diperlukan suatu cara

atau sisem transformasi pesan yang sesuai dengan dunia anak

Dan juga diharapkan mampu memberikan wawasan perbendaharaan dan

pemahaman mengenai makna simbol-simbol dari sebuah film apapun khususnya bagi

penulis serta dilain pihak hasil penelitian ini dapat membantu orang lain pada

umumnya dalam memberikan wawasan tentang analisis pada film dan penerapan

kebiasaan beradab dan berdoa pada anak-anak mereka.

Sedangkan untuk para pencinta animasi di Indonesia, hendaknya terus memajukan

animasi di Indonesia dengan membuat film animasi yang mempunyai makna edukasi

dan membangun akhlaq bangsa.


