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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil pembahasan yang penulis uraikan pada skripsi ini, penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Bentuk kerukunan antar umat beragama yang ditampilkan dalam film kartun 

Upin & Ipin, film ini memperlihatkan bagaimana cara hidup rukun, damai, dan 

sejahtera, bentuk kerukunan seperti (Rukun, Damai, dan sejahtera). Antar sesama, 

tidak melihat perbedaan keyakinan, perbedaan budaya, maupun perbedaan adat 

istiadat. Dari sikap kerukunan yang ditampilkan, maka sikap saling tolong 

menolong, saling menghargai satu sama lain telah tergambarkan dengan jelas di 

setiap adegan yang telah ditampilkan pada ke VI (enam) adegan dalam film Upin 

& Ipin.  

Bentuk toleransi antar umat beragama yang di tampilkan meruapakan 

Bentuk toleransi seperti (mengucapkan selamat hari raya, mendatangi tempat 

perayaan hari raya Deevapali, dan ikut serta dalam perayaan). Dalam film kartun 

Upin & Ipin, film ini memperlihatkan bagaimana si kembar Upin & Ipin 

mengucapkan selamat hari raya kepada paman Muttuh, membiarkan paman 

Muttuh merayakan tanpa ada larangan, membantu paman Muttuh mempersiapkan 

barang-barang yang di butuhkan untuk hari raya, dan datang kerumah paman 

Muttuh untuk ikut merayakan.  

B. Saran  

Bentuk kerukunan dalam Islam memang mengajarkan sikap saling tolong 

menolong telah jelas bahwa Islam agama yang toleran, tetapi tolong menolong 
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yang Islam ajarkan ialah tolong menolong yang bersifat sosial dan kemanusiaan. 

Islam tidak mengajarkan untuk tolong menolong dalam hal keagamaan. Karena 

Islam mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dalam keyakinan, tetapi 

tidak untuk mencampur adukan keyakinan apalagi saling membenarkan 

kepercayaan. 

Agama Islam memang agama yang sangat-sangat toleransi namun bentuk 

toleransi dalam Islam itu telah dijelaskan dalam Q.S Al-Kafirun ayat 1-6, Agama 

Islam memang jelas mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati 

peribadatan, perayaan, dan keyakinan orang lain. Tetapi tidak untuk ikut serta 

dalam acara peribadatan tersebut, kita hanya diperbolehkan untuk 

mempersilahkan, tapi tidak untuk ikut campur apalagi berperan penting dalam 

kesuksesan perayaan tersebut. 

Dengan selesainya penelitian dalam bentuk skripsi yang telah penulis susun 

ini, maka bukan berarti kajian tentang penelitian ini berakhir sampai di sini saja. 

Perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai, 

makna yang di sampaikan dalam sebuah film terutama film kartu. Karena film 

kartu di pertontonkan untuk semua kalangan, apalagi film kartun Upin & Ipin ini 

yang sifatnya mendidik, mencontohkan, dan mengajarkan sikap-sikap keagamaan. 

 


