BAB IV
ANALISIS DATA TENTANG PESAN DAKWAH DALAM FILM
ANIMASI UPIN DAN IPIN EPISODE AL-KISAH HARI RAYA TAHUN
2015
A. Pesan Akidah
Akidah merupakan kepercayaan atau keyakinan yang berada dalam
hati. Yang menyangkut masalah-masalah yang erat hubungannya
dengan iman. meliputi iman kepada Allah SWT., iman kepada
malaikat-malaikat Allah, iman kepada kita-kitab Allah, iman kepada
Rasul-rasul Allah, dan iman kepada qadla dan qadar.
Yang termasuk dalam dalam pesan Akidah pada film Upin Ipin
episode Al-Kisah Hari Rayaadalah toleransi.
1. Toleransi
Salah satu ciri orang Islam adalah hidup rukun dengan
sesama, baik dari golongan sesama muslim maupun dengan yang
bukan umat Islam. Hidup rukun adalah hidup dengan memiliki
sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling
menyayangi satu salam lain.1
Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia
yang memiliki aturan, dimana seseorang dapat menghargai,
menghaormati terhadap perilaku orang lain. Toleransi berarti sikap

1

Umi Mualamah, et. al., Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas III, (Jakarata: PT
Bumi Aksara, 2010), hlm. 78.
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dan perbuatan yang melarang adanya deskriminasi terhadap
kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Gambar 4. 1
Adegan Toleransi
Dalam scane tersebut nampak mei-mei dan jarjit yang tidak
merayakan hari raya di karenakan berbeda keyakinan, namun mau
bertoleransi dengan menghormati kawan-kawan mereka yang sedang
merayakan hari raya.2
Adegan diatas menunjunkkan sikap toleransi beragama yang di
tunjukkan oleh Mei-Mei yang beragama thionghoa dari cina dan Jarjit
yang beragama hindu dari india, mereka dengan senanag hati bersama
kawan-kawan yang lain yakni Ehsan, Mail, Fizi, Susanti dan Bang
Saleh berkunjung kerumah Upin Ipin saat hari raya untuk bermaaf2

Observasi videoUpin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:16:54), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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maafan bersama. Toleransi beragama adalah suatu sikap yang saling
menghargai, dan menghormati umat yang beragama lain dan tidak
memaksa umat beragama lain untuk masuk keagama lain atau suatu
agama tidak boleh menjalek-jelekan agama lain.
B. Pesan Syariah
Secara leksikal syari’ah berarti “jalan ke tempat pengairan” atau
“jalan yang harus diikuti”, atau “tempat lalu air di sungai”. Artinya
terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang untuk maksud kata
“Syari’ah”.
Diantara para pakar hukum Islam memberikan definisi kepada
syariah itu sebagai “Segala titah Allah yang berhubungan dengan
tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak”. Dengan
demikian syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat
amaliah.3
Salah satu bentuk hukum-hukum Allah adalah beribadah. Sebagai
bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah
diberikan kepada hamba-Nya, adalah dengan cara beribadah kepada
Allah SWT.
Ibadah itu dilakukan dengan penuh rasa ketaatan terhadap Allah
SWT, mengharap keridhaan dan perlindungan dari Allah dan sebagai
penyampaian rasa syukur atas segala nikmat hidup yang diterima dari
Allah.

3

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2013), Cet. IV, hlm. 2-3.
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Adapun adegan yang menunjukkan pesan dakwah yang membahas
tentang maslah syari’ah, dianatara nya adalah shalat, puasa, zakat.
1. Shalat
Hukum sahalat adalah wajib ‘aini dalam arti kewajiban
yang ditunjukkan kepada setiap orang yang tewlah dikenai beban
hukum (mukallaf) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam
shalat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan
ketentuan dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaanya; karenayang
dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri
sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang meyuruh.4

Gambar 4. 2
Adegan Shalat Tarawih
Ketika Upin dan Ipin menceritakan pengalamannya, malam
itu saat setelah pulang dari shalat tarawaih.
Opah: “Kenape lambat balik?”
Ipin: “Kita orang tolong Atok kemas-kemas, lagipun opah kite
orang sembahyang penuh tadi 20 rakaat tarawih, 3 rakaat
witir”
Upin: “Ho’oh..... hebat kan!”.5
4

Amir Syarifuddin, Ibid.,hlm. 20-37.
Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:10:12), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
5
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Adegan ketika Upin Ipin setelah pulang dari surau untuk
shalat tarawaih, mereka bercerita bahwa malam itu bisa
melaksanakan shalat tarwih secara penuh yakni 20 rakaat shalat
tarawaih dam 3 rakaat shalat witir. Dalam pengamatan penulis
mengapa dalam adegan tersebut Upin Ipin mengungkapkan
bahwa “sembahyang penuh tadi 20 rakaat tarawih, 3 rakaat
witir”dan bukan 8 rakaat shalat tarawih dan 3 rakaat witir
karena penulis naskah film ingin menyampaikan jika
masyarakat lebih banyak atau mayoritas melaksankan ibadah
shalat tarawaih 20 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir.
Adegan tersebut

sebagai motivasi terhadap anak-anak

ketika melaksanakan shalat tarawih agar berusaha bersemangat
untuk menjalankan ibadah shalat tarawih secara penuh.

Gambar 4. 3
Adegan Shalat Wajib
Upin dan Ipin akan pergi bermain, mereka bertemu Tok
Dalang dihalaman rumah.
Upin, Ipin: “Atok... Atok, Atok nak pergi kemane?”
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Atok: “Surau, nak ikut?”
Upin: “Tak nak, kite orang nak pergi main”.
Atok: “Hmmm kalau main tu jangan lupa waktu sembahyang,
sembahyang tu wajib”.
Ipin: “Hahh...sembahyang wajib, ape tu?”
Atok: “Ayy...yang kau sembahyang 5 kali sehari tu lah”.
Ipin:“Ooo...itu sembahyang 5 waktu, subuh, dzuhur, aaa...apalagi
Upin?”
Upin: “Iiishh kau ni itu pun tak ingat ashar, magrib, isya’”.
Atok:“Pandai! Sembahyang 5 waktu tu itulah sembahyang wajib”
Upin: “Jadi yang lain tu ape?”
Atok:“Itu semua sembahyang sunat”.
Ipin: “Oooh bersunat Ipin taulah, tapi...semgahyang sunat?”.
Atok: “Sembahyang sunat tu tak buat tak ape, tapi kalau do
buatdapat pahale. Sembahyang wajib pula kena buat, kalau tak
buat kena dosa, paham!”.Upin,Ipin:“hu’um”. (sambil
menganggukkan kepala tanda mereka paham atas nasehat Tok
Dalang).6
Sikap Tok Dalang yang menasehati Upin Ipin ketika
hendak bermain untuk tidak melupakan kewajibannya dalam
melaksanakan shalat wajib yakni shalat 5 (lima waktu), karena
shalat adalah salah satu perintan Allah yang wajib untuk di
laksanakan dan jika di tinggalkan akan mendapatkan siksa. Hal
Berbeda dengan shalat sunnah yang hukumnya makruh memang
jika dilaksanakan mendapatkan pahala dan jika di tingglkan tidak
mendapat kan apapun.
Dalam adegan tersebut Upin Ipin yang polos tidak tau apa
itu sahat wajib dan shalat Sunnah dengan nasehat Tok Dalang
yang singkat tersebut membuat Upin Ipin paham akan
pentingnya shalat 5 (waktu) meskipun dalam keadaan sakit atau
pun sedang bermain.

6

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:03:19), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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2. Puasa
Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah
satu rukun Islam. Puasa, yang dalam bahasa Arab disebut

َ َصَام

صَوَمَوصَيَامsecara arti kata bermakna menahan dan diam dalam
segala bentuknya, termasuk menahan atau diam dari berbicara.
Puasa itu diwajibkan Allah atas manusia dalam rangka
memenuhi kehendak Allah, semata untuk menguji ketaatannya
kepada Allah. Berbeda dengan amal ibadat yang tujuannya adalah
untuk kemaslahatan manusia itu, puasa semata untuk Allah.
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Gambar 4. 4
Adegan Menjalankan Puasa
Upin Ipin pulang dari bermain mereka kelelahan dan
mereka duduk didepan kulkas untuk mendinginkan badan.
Upin: “Wuhh sejuk nye”
Ipin: “Kalau dapat minuman batu lagi sedap”
Kak Ros: sruuupp ahhh.. (minum air)
Opah: “Ros, tak baik buat macam tu, adik-adik kau kan puase”
Kak Ros: “Siapa suruh dia orang tengok ha ha ha ha”
Opah: (menghela napas) “Upin Ipin siap cepat lepas tu pergi
mengaji”
Upin: “Opah hari ni panas lah, boleh punting?”
Opah:”Hmmm dengar sini, bulan Ramadhan 1 tahun sekali je
masa ni lah orang-orang berlomba-lomba nak buat amal
banyak-banyak. Mereka sembahyang, mengaji sebab pahale
bergande-gande jadi jangan pesisih”.
Kak Ros: “Dengar tu cepat siap”.
Upin Ipin: “Iye lah”.
Opah:”Kau itu Ros kalau tak puase jangan tunjuk-tunjuk
kasian tu orang”
Upin Ipin: “Ha ha ha, akak kena marah”.7
Puasa merupakan salah satu ibadah wajib yang harus
dilaksanakan ummat muslim diseluruh dunia, dan hal tersebut
juga di lakukan oleh Upin Ipin. Awal mulanya mereka belajar
puasa

setengah

hari

hingga

akhirnya

terbiasa

untuk

melaksanakan ibadah puasa satu hari penuh.
7

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:05:0), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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Hingga suatu hari Upin Ipin ini Nampak sekali kelelahan
setelah bermian bersama kawan-kawan mereka. Keduanya
pulang dengan sempoyongan dan menuju dapur untuk
bersandar

disamping

kulkas,Upin

meminta

ijin

untuk

membatalkan puasanya karena sudah amat lelah. Dengan hati
yang sabar Opah menasehati Upin Ipin untuk tetap meneruskan
puasanya karena di bulan

ramadhan ini

ummat muslim

berlomba-lomba beribadah.
Berbeda dengan Opah, Kak Ros yang memiiki sikap
berlawanan dengan Opah sedikit antagonis dan sering
mempermainkan adik-adiknya. Kak Ros yang kala itu tidak
melaksanakan puasa dengan sikapnya yang usil sengaja minum
air es didepan Upin Ipin.
Menurut pengamatan penulis, sikap Kak Ros ketika sedang
menghadapi

situasi

tersebut

sebaiknya

menasehati

dan

memberikan contoh yang baik ketika berhadpan dengan anak
kecil yang sedang belajar berpuasa. Berbeda dengan sikap
Opah dalam menghadapi cucunya dapat dijadikan bahan
rujukan untuk orang tua ketika anak malas berpuasa atau ingin
membatlkan puasa dengan memberikan nasehat, semnagat,
motivasi bahwasannya berpuasa itu wajib dan akan mendapat
pahala yang berlipat-lipat.
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3. Zakat
Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah
satu rukun Islam. Zakat itu ada dua macam, pertama zakat harta
atau diebut juga zakat mall dan kedua zakat diri yang dikeluarkan
setiap akhir Ramadhan yang disebut juga zakat fitrah. Hukum
zakat adalah wajib ‘aini.
Adapun hikmah yang terkandung dalam kewajiban zakat
itu di antaranya adalah untuk membersihkan jiwa orang yang
berzakat dari sifat sombong dan kikir serta membersihkan harta
dari bercampur baurnya dengan hak orang lain.

Gambar 4. 5
Adegan Zakat
Dalam adegan tersebut meperlihatkan ketika Upin Ipin
menemani Tok Dalang yang sebagai petugas amil zakat di
surau, adegan tersebut memperlihatkan seseorang yang
sedang membayar zakat kepada Tok Dalang dan Upi Ipin
duduk disamping Tok Dalang.
Dalam adegannya memang vtidak ada percakapan sama
sekali, namun sangat terlihat jeals bahwa adegan tersebut
ialah kegiatan membayar zakat. Sipenulis naskah cerita film,
yang peneliti telaah sengaja tidak memasukkan adegan
percakapan karena dengan hanya menampilksn adegan tanpa
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percakapan pesan yang disampaikan ke penonton sudah
memahaminya.8
Dalam adegan tersebut memang tidak ada dialog sama
sekali, yang penulis amati hanya nampak Tok Dalang, Upin
Ipin dan pembayar zakat yang sedang melaksanakan ibadah
zakat, namun walaupun tidak ada dialog sama sekali sudah
Nampak tergambar jelas bahwa penulis naskah film sudah
mampu menyampaikan pesan dalam film teserbut.
Zakat berarti kewajiban atas harta tertentu untuk di
sumbangkan kepada yang ber hak. Zakat merupakan salah satu
diantara ibadah wajib selain shalat dan puasa yang harus
dilaksanakan ummat muslim.

C. Pesan Akhlak
Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitui isim
masdhar bentuk infinitif dari kata akhlaqa, yukhliqu, ihklaqun, sesuai
dengan timbangan (Wazan) tsulasi majid af’ala, yuf’ilu if’alan yang
berarti al-sajiyah (perangai), ath-thabi’ah (kelakuan, tabi’at, watak
dasar), al-‘adat (kebiasaan, kelaziman), al-maru’ah (perbedaan yang
baik), dan al-din (agama).9

8

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:12:20), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
9
Jamil Shaliba,al-Mu’jam al-Falsafi, Juz I, (Mesir:Dar al-Kitab al-Mishri, 1978), hlm.
539. Lihat pula Luis Ma’luf, Kamus al-Munjid, (Beirut: al-Maktabah al-Katulikiyah, t.t), hlm. 194;
Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm.19.
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Dalam masyarakat Barat kata akhlak sering diidentikkan dengan
etika.10 Akhlak merupakan perbuatan yang telah mendarah daging,
dilakukan atas kemauan sendiri, dengan tulus dan sebernarnya, bukan
berpura-pura, Perbuatan yang telah menjadi kepribadiannya. Akhlak
merupakan nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang
dengan

sorotan

dan

timbangannya

seseorang

dapat

menilai

perbuatannya baik ataupun buruk, untuk kemudian memilih atau
meninggalkannya.
Berikut adegan yang termasuk pesan akhlak adalah:
1. Mengucapakan Salam
Mengucapakan salam adalah kewajiban bagi umat muslim
agar bisa saling mendoakan,mendapatkan kebaikan dalam salam tersebut
dan

saling

mencintai

antar

sesama

muslim,walaupun

tidak

mengenalnya.
Ucapan salam yang disampaikan kepada teman atau
saudara secara tersurat dan tersirat berarti telah mengadakan
perjanjian damai dengannya. Salam merupakan ungkapan yang
menggambarkan bahwa antara si pemberi salam dan yang diberi
salam tidak ada sengketa apa pun. Yang ada hanya perasaan cinta,
persahabatanm dan persaudaraan.
Bisa dikatakan salam

adalah

media

ampuh

untuk

menciptakan perdamaian dan keselamatan. Sabda Nabi saw.,

10

Abuddin Nata, AkhlakTasawuf dan Karakter Mulia, (Jakarta: Rjawali Pers, 2014),
Cet. 13. hlm. 8.

87

أَفَشَواَالسَلَمََتَسَلَمَ َوا
“Tebarkanlah salam (diantara kalian), maka kalian akan
selamat (dari pertengkaran, permusuhan dan lainnya)”.
(HR. Baihaqi, Bukhari, Ibnu Hibban dan lainnya).11
Salam tidak sekedar sebagai doa dan janji keselamatan.
Lebih dari itu, salam merupakan bukti kesucian hati seorang
hamba. Salam yang diucapakan menunujukkan ketawadhu’an
seorang muslim, ia juga menunjukkan kecintaan kepada
saudaranya yang lain, salam menggambarkan akan kebersihanhati
dari dengki, dendam,

kebencian, kesombongan dan rasa

memandang rendah orang lain.12

Gambar 4. 6
Adegan Mengucapkan Salam
Upin Ipin terlamabat pulang dari surau setelah
melaksanakan shalat tarawih.
Upin: “Assalamu’alaikum, akak bukak pintu, akak cepat lah”.
Kak Ros: “Tak nak, kau orang duduk kaluar balik lambat lagi”

11

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizbah AlJu’fiy Al Bukhari (194-256 H), Kitab Shahih Al-Bukhari,hlm. 463.
12
Mahmud asy-Syafrowi, Assalamu’alaikum Tebarkan Salam, Damaikan Alam,
(Yogyakarta: Mutiara Media, 2009), cet. I, hlm. 86.
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Upin Ipin:”Haaaa” (kaget).13
Menucapkan salam adalah kewajiban bagi setiap umat
muslim, begitu pula dalam adegan diatas menunjukkan bahwa
Upin Ipin selalu mengucapakan salam ketika saat akan
memasuki rumah.
Dalam pengamatan penulis sikap yang ditunjukkan Upin
Ipin ini sangat baik jika di berlakukan dalam kehidupan seharihari. Namun, dalam adegan tersebut ketika Upin Ipin
mengucapkan salam yang saat itu didalam rumah ada Kak Ros
dan Opah yang menuggu kedatangan mereka pulang dari shalat
tarawih, sikap pertama

yang ditunjukkan Kak Ros dengan

kebiasaan buruknya memarahi Upin Ipin yang saat itu
terlambat pulang dari surau usai menjalankan shalat tarawih
menurut penulis perilaku tersebut tidak patut untuk di contoh
dalam kehidupan sehari-hari.
sangat disayangkan dalam adegan tersebut bahwa Opah dan
Kak Ros tidak menjawab salam Upin Ipin, bahwasannya
menjawab salam adalah kewajiban bagi setiap muslim yang
mendenggar.

13

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:00:03), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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2. Sahodaqah
Shadaqah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang
membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Pemberian
shadaqah hendaknya benar-benar ikhlas, jangan sampai ada rasa riya’
atau pamrih.
Bersedekah

merupakan

perbuatan

mulia

karena

bisa

mendatangkan kecintaaan Allah dan seluruh makhluk-Nya. Sedekah
juga memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang terkadang tidak
terdapat dalam ibadah lainnya. Oleh karena itu, Allah dalam Al-Qur’an
Rasululah dalam hadist-hadistnya selalu menganjurkan umat Islam
untuk gemar bersedekah.14
Seperti dalam Firman Allah berikut ini:

ََحبَّ ٍة
ََّ َونَأَمۡ َٰ َولَهٱمۡ َفِيَ َسبِي ِل
ََ َّمثَُلٱلَّ ِذ
َ ينَيٱنفِقٱ
َ ٱّللَِ َك َمثَ ِل
أَ ۢنبَتَ ۡتَ َس ۡب َعَ َسنَابِ َلَفِيَ ٱكلِّ َس ۢٱنبٱلَ ٖةَ ِّماْئَةٱَ َحب ََّٖة
ٱض ِع ٱ
َ١٦٢َٱّللٱَ َٰ َو ِسعٌَ َعلِي ٌم
ََّ َو
ََ فَلِ َمنَيَ َشآ ُۚ ٱء
ََّ َ ََو
َ َٰ ٱّللٱَي
Artinya:”Perumpamaan (sedekah/nafkah yang dikeluarkan
oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai;
pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan
(pahala) bagi siapa saja yang Dia kehendakai. Dan Allah
Mahaluas Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”. (QS. AlBaqarah [2]: 261).15
Allah mencintai oarang yang besedekah dan akan mengganti
hartanya yang disedekahkannya. Sebaliknya, Allah amat benci kepada
seseorang yang enggan besedekah dan akan menghancurkan harta yang

14

Amirulloh Syarbini, Sedekah MahaBisnis Dengan Allah, (Jakarta: QultumMedia, 2012),
cet.I. hlm. 15.
15
Depatemen Agama R.I.,Al-Qur’an Tiga Bahasa, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema
Insani, 2009), hlm. 76.

90

di tahannya. Orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan disebut
bakhil.16

Gambar 4. 7
Adegan Shadaqah

Dalam adegan terlihat seseorang pembayar zakat
setelah melaksanakan zakat orang tersebut memberikan
sejumlah uang kepada Tok Dalang sebagai shadaqoh.
Orang: “Nah pak cik (sambil berjabat tangan) duwit ni saye
sedekahkan pade pak cik, halal”.
Atok: “Iye?”.
Orang: “Iye”.
Atok: “ Alhamdulillah terimakasih”.
Orang: “Same-same, pergi dulu ye”.
Atok: “Iye”.17

16

Kikir dalam bahasa Arab disebut sebagai bakhil dan menurut istilah berarti sifat
seseorang yang amat tercela dan hina, tidak hendak mengeluarkan harta yang wajib di keluarkan
baik dalam ketentuan agama seperti zakat, nafkah keluarga atau menurut ketentuan
perikemanusiaan seperti sedekah, infak, dan hadiah .
17
Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:12:32), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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Gambar 4. 8
Adegan Shadaqah
Ketika Upin Ipin selesai membantu Atok disurau,
Atok memberikan sedikit uang shadaqoh dari orang-orang
yang berzakat untuk Upin Ipin.
Atok: “Nah buat kau oarang” (sambil menyerahkan uang)
Upin Ipin:”Hahh” (kaget).
Upin: “Ihh tak ape tuk, kite orang ikhlas”.
Atok: “Mak ke tak nak?”.
Upin Ipin:”He he he, nak nak nak. terimakasih Atok”
Atok: “Same-saame”.18
Ada 2 (dua) adegan dalam episode ini, yang pertama adegan
shadaqoh yang di lakukan oleh seseorang pembayar zakat dengan
keihlklasannya memberikan beberapa shadaqaoh berupa uangg kepada
Tok Dalang yang saat itu bertugas sebagai amil zakat. Apa yang
dilakukna oleh orang tersebut sangat lah baik, dani dilakukan di bulan
Ramadhan karena pahala nya berlipat ganda, dan juga menginagt Tok
Dalang memang sebatang kara yang tinggal di kediamannya seorang diri
hanya keluarga Opahlah yang menjadi tetangga dekatnya karena rumah
mereka yang berdekatan.

18

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:12:51), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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Adegan yang kedua, yakni ketika Upin Ipin setelah usai
membantu Tok Dalang di surau metreka membantu mengangkat meja,
setelahnya Tok dalang menemui mererka guna menawarkan beberapa
lembar uang kepada mereka, awalnya mereka menolak.Karena mearsa
membantu Tok Dalang dengan ikhlas namun dengan guraun Tok Dalang
akhirnya mereka mau mnerinama pemberian Tok Dalang tersebut
sebagai tanda terima kasih.

3. Rajin menabung
Menabung merupakan sikap yang diperlukan untuk bisa
membangun masa depan yang lebih baik. Pepatah lama
mengajarkan bahwa hemat pangkal kaya. Karena menabung
adalah memupuk modal bagi investasi di masa yang akan datang.
Oleh karena itu menabung harus menjadi bagian yang tak
terpisahkan,

bahkan

menjadi

budaya

dalam

kehidupan

masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Upin Ipin ketika
mendapatkan uang dari Tok Dalang mereka menabungnya guna
membeli baju baru dan sepatu yang meraka inginkan untuk
dipakai di hari raya.
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Gambar 4. 9
Adegan Menabung
Upin Ipin menghitung jumlah uang hasil dari manebung.
Ipin:”Dah cukup ni boleh lah kita beli”.
Opah masuk kamar membawa baju bersih untuk dimasukkan
ke dalam almari.
Opah: “Beli ape?”.
Ipin: “Ade lah rahasia”.
Opah: “banyaknye mana dapat?”.
Upin: “Atok bagi, sebab kite orang selalu tolong die. Tak ape
kan opah?”.
Opah:”Tak ape, rezeki jangan di tolak”.
Upin: “Ipin mari bagi duwit ni pada akak”.
Ipin: “Mari”.
Kemudian mereka membungkus uang tersebut kedalam sarung
kecil lalu diberikannya pada Kak Ros.19
Dalam adegan diatas memperlihatkan kegiatan Upin Ipin
ketika hendak tidur, mereka menghitung uang hasil dari
tabungan mereka.Dan salah satu dari hasil tabungan mereka
adalah uang pemberian Tok Dalang yang ditabungkan bukan
untuk berfoya-yoya seperti untuk jajan, dll.Mereka memiliki

19

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:13:20), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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niat untuk menabung karena saat hari raya nanti ingin
membeli baju dan sepatu baru dari tabungan mereka sendiri.
Perbuatannya yang mulia tentunya, karena seorang anak
kecil yang masih polos sudah memiliki inisiatif sendiri untuk
mengumpulkan uang dan dipergunaknnya unruk membeli
sesuatu yang bermanfaat tanpa harus merepotkan orang lain.
4. Saling Membantu
Saling membantu dalam arti lain adalah saling memberi
pertolongan. Artinya dengan senanag hati dan ikhlas memberi
pertolongan kepada saudara atau orang lain.20

Gambar 4. 10
Adegan Saling Membantu
Dalam salah satu scane Upin Ipin Membantu Tok
Dalang mengangkat meja daro luar surau kemudian
diangkatnya di masukkan kedalam surau tepat setelah
para pembayar zakat sudah tidak ada lagi.Adegan ini
menunjukkan keikhlasan Upin Ipin membantu Tok Dalang
dari kegiatan awal ketika para pembayar zakat
berdatangan dan setelah semua para pembayar zakat
sudah tidak ada lagi yang datang ke surau. Dalam setiap
scene memang penulis cerita selalu memasukkan unsur
adegan tolong menelong terutama kepada orang yang lebih
tua, terutama kepada Tok Dalang yang memang Atok ini
20

Umi Mualamah-Indah Sri Wahyuni-Fatiatul Inayah,loc. cit., hlm. 80.
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hanya tinggal sendiri didalam rumahnya yang terletak
tepat sebelah rumah Upin Ipin.Dari adegan tersebut
penulis cerita ingin menyampaikan betapa pentingnya
sikap tolonhg menolong ini jika di terapkan dalam
kehidupan sehari-hari.21
Tak sedikit memang dalam beberapa episode film
Upin Ipin lainnya yang menujukkan perbuatan saling
tolong menolong, salah satunya dalam adegan di bulan
ramadahan ini ketika mereka membantu Tok Dalang
membersihkan tempat yang sebelumnya digunkan untuk
membayar zakat oleh warga Durian Runtuh, dalam
adegannya menunjukkan mereka mengangkat meja.
Penulis mengamati mereka membantu dengan
penuh keihlasan dan sukarela tanpa pamrih tentunya, sangat
baik jika dijadikan referinsi untuk anak-anak agar mau
membantu kepada siapaun terutama membantu kepada
orangyang lebih tua.
5. Memelihara dan menyayangi makhluk ciptaan Allah
Manusia diciptakan Allah SWT sebagai khalifah di muka
bumi. Dengan menjadi khalifah di muka bumi berarti manusia
menjadi pengganti Allah SWT di muka bumi.
Sebagai khalifah di muka bumi, manusia dibekali oleh
Allah

21

Swt

akal

pikiran

dan

ilmu

untuk

mengolah

Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:12:47), di
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danmemanfaatkan alam semesta.22 Salah satu cara mengolah alam
semesta dan seisinya dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan
membiasakan berakhlak terhadap binatang dan tumbuh-tumbuhan.
Seperti halnya Upin Ipin yang memelihara dan merawat tanaman
bunga

yang

berada

di

halaman

rumah

mereka

dengan

menyiraminya.

Gambar 4. 11
Memelihara dan menyayangi makhluk ciptaan Allah
Upin Ipin menyirami tanaman bunga yang berada di
halaman rumah, Mereka berdua dengan ikhlas memelihara
dan menyayangi makhluk ciptaan Allah.23
Salah satu adegan yang menurut penulis sangat baik karena
kepedulian social mereka tehadap lingkungan, yakni salah satunya
menyiram tanaman yang ada di perkarangan rumah mereka.
Perbuatan seperti ini memang perlu ditanamnkan kepada anakanak diera sekarang ini seperti membuang sampah pada tempatnya
dan
22

salah

satunya

merawat

malhluk

ciptaan-Nya

yang

Suradi, Musthafa, Umi Mualamah, Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI,
(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 68.
23
Observasi video Upin & Ipin Musim 9 2015 Al Kisah Hari Raya Full HD, (00:11:04), di
akses di youtobe http://www.youtobe.com/watch?v=Z9UAIhEY3CY.
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lain,perbuatan ini perlu ditamanakan sejak usia dini agar terbiasa
dengan hal-hal kepedulain terhadap lingkungan.
6. Persahabatan
Persahabatan atau petemanan menggambarkan perilaku
kerja sama dan saling mendukung antara dua atau lebih seseorang,
tanpa harus memandang latar belakang orang tersebut baik itu
agama, suku, dan ras.

Gambar 4. 12
Adegan Persahabatan
Dalam adegan Upin Ipin dan kawan-kawan akan pergi
menonton wayang, dengan setia mereka menunggu Upin Ipin
yang sedang berganti baju dan itu sudah cukup lama. Namun
mereka dengan sabar tetap menunggu Upin Ipin.
Ehsan: “Pukul berapa ni?” (melihat jam tangan).
Mei mei: “He’eh dah lambat”.
Kak Ros: “Kate nak tengok wayang? Tak pergi lagi ke?”.
Mei mei: “Nak pergi lah ni tunggu Upin dan Ipin”.
Fizi: “Lambat betul”.
Kak Ros: “Upin Ipin cepat kawan-kawan dah tunggu”.
Upin Ipin: “Iye”.
Upin: “Hay”.
Ipin: “Maaf lambat, jom kite pergi”.24

24
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Persahatban mereka yang telihat memang masih dengan
konflik-konflik anak-anak kecil, seperti saling usil satu sama
lain, ketika bermain bersama dan salah satu dari mereka kalah
dalam permainan kemudian menangis, menentukan permainan
yang akan di mainkan hingga harus saling tukar pendapat dan
yang terjadi kemudian mereka saling bertangkar karena tidak
sependapat dll.Seperti halnya dalam adegan diatas ketika Ehsan,
Mail, Jarjit, Mei-Mei, Susanti, Fizi dihari pertama hari raya
menunggu Upin Ipin yang sedang berganti baju. Mereka hendak
pergi menonton pagelaran wayang.
Karena sangatlah lama menunggu. Ehsan, Mail, Fizi
menggurutu, namun Mei-Mei dengan sikap yang bijaksana
memberikan nesehat untuk tetap menunggu sampai Upin Ipin
selesai berganti pakaian.
Sikap tesebut menurut penulis sangat baik, dimana
kesetiaan terhadap sahabat saling menasehati satu sama lain
ketika di antara mereka ada yang salah tidak saling memusuhi
satu sama lain patut di contoh sebagai cara bagaimana saling
menghargai orang lain.

D. Apa Saja Faktor Kelebihan dan Faktor Kekurangan Film Upin
dan Ipin?
Setiap Film secara keseluruhan pasti akan ada kelebihan maupun
kekurangannya, baik itu dalam ide cerita, adegan, editing, dll. Begitu
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pula dengan film animasi Upin dan Ipin, didalam film tersebut
terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, di antaranya
adalah:

1. Faktor Kelebihan Film Upin dan Ipin
a. Film animasi ‘Upin Ipin’ ini merupakan film animasi yang
sederhana tetapi makna penyampaiannya mudah diterima oleh
penonton.
b. Film di desain seringan mungkin dengan cerita seputar kegiatan
keseharian anak-anak.
c. Cerita yang disampaikan terdapat unsur budaya, hal tersebut
memungkinkan bagi penonton untuk bisa menegenal ataupu
memperoleh penegetahuan baru tentang budaya lain.
d. Syarat akan nilai-nilai pendidikan dalam setiap alur ceritannya.
e. Dalam film ini mengajarkan penontonnya akan nilai arti
persahabatan yang sesungguhnya, yakni tidak membeda-bedakan
agma, suku dan ras.
f. Tokoh Opah yang penuh kelembutan ketika mendidik anak, dan
hal tersebut dapat dijadikan bahan referensi bagi orang tua.
g. Teknologi yang digunakan

meggunakan aniamsi 3D, sehingga

film yang ditampilkan sangat menarik karena seperti terlihat nyata.
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2. Faktor Kekurangan Film Upin dan Ipin
a. Tokoh Kak Ros yang terlalu keras menghadapi tingkah polah Upin
Ipin, dan terkadang melakukan tindak kekerasan seperti memukul.
b. Kendala bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia, sehingga
perlu pendampingan saat menonton bagi anak-anak.

