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BAB V 

PENUTUP 

Pada bagian akhir dari pembahasan ini, penulis mengambil sebuah kesimpulan 

yang diperoleh berdasarkan analisis yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan skripsi 

ini. Penulis juga memberikan saran-saran yang dirasa relevan dan perlu, dengan harapan 

dapat menjadi sebuah kontribusi pikiran yang berharga bagi dunia pendidikan. Selain itu, 

penulis juga memaparkan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

orang tua, masyarakat serta bagi penulis selanjutnya yang ingin memperluas cakrawala 

pendidikan. 

A. Kesimpulan 

Setelah meniliti seluruh film  Naruto the Movie 11 “Boruto”  peniliti dapat 

menyimpulkan dengan hasil sebagai berikut: 

1. nilai-nilai moral yang terdapat dalam film  Naruto the Movie 11 “Boruto”  adalah  

a. Pemimpin yang adil, bijaksana, jujur dan tegas. 

b. Pemimpin yang pekerja keras untuk rakyatnya 

c. Rasa kesetiakawanan/ Tali Persaudaraan 

d. Semangat belajar 

e. Tidak mudah putus asa. 

f. Orang tua sebagai suri tauladan bagi anaknya. 

g. Rasa bertanggung jawab. 

h. Kasih sayang terhadap anak. 

i. Peduli dengan Prestasi 
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j. Peduli dengan Sesama. 

k. Rela berkorban. 

l. Rasa Ingin tahu yang tinggi. 

m. Komunikatif 

n. Pemberani 

o. Tolong menolong 

p. Menghormati guru 

q. Membantu orang tua 

 

2. Implementasi Film  Naruto the Movie 11 “Boruto”   Karya Masashi 

Kishimoto Terhadap Pendidikan Agama Islam Terutama Cara Mendidik 

Anak di Usia Dini, adalah sebagai berikut : 

a. Mengatur Waktu Jadwal Kegiatan Anak Diluar 

b. Memberi Nama yang Baik 

c. Membiasakan Bersikap Jujur dan Berani 

d. Tidak Memperingatkan Anak Terlalu Keras 

e. Selalu Berpamitan dan Memberi Salam Ketika Pulang 

f. Membiasakan Menjalankan Amanat yang Diberikan 

 

B. Saran 

Beberapa saran berikut agar dapat menjadi bahan masukan yang berguna dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang  bersangkutan, antara lain: 
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1. Saran kepada orang tua 

Orang tua hendaknya lebihteliti dalam mengawasi anak-anaknya, 

menanamkan nilai-nilai akhlak sejak kecil karena keluarga merupakan 

tempat pendidikan bagi anak yang paling utama. 

2. Saran kepada pembaca 

Pembaca hendaknya dapat mengambi lnilai-nilaipositif yang terkandung 

dalam sebuah karya sastra. Terkadang orang menonton anime hanya sebagai 

sarana rekresai saja pada film animasi  Naruto the Movie 11 “Boruto”  ada 

nilai-nilai edukasinya juga. 

3. Saran kepada peneliti lain 

Penelitilain sebaiknya dalam meneliti film harus menonton dengan intensif. 

Karena dengan demikian kita sebagai peneliti akan lebih mudah 

menemukan nilai-nilai moral untuk diteliti lebih lanjut. 

 

C. Kata Penutup 

Alhamdulillah dengan segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT karena dengan rahmat, taufiq, serta hadayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pesan Moral Cara Mendidik 

Anak di Usia Dini (Analisis Isi dalam Film  Naruto the Movie 11 “Boruto”  

Karya Masashi Kishimoto Produksi Studio Pierrot)” 

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan segala 

kemampuan, namun penulis berkeyakinan hasilnya masih dari kata sempurna. 
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Oleh karena itu, kritik serta saran yang membangun selalu peneliti harapkan 

khususnya kepada para pembaca. 

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa semoga skripsi yang berjudul 

“Pesan Moral Cara Mendidik Anak di Usia Dini (Analisis Isi dalam Film  

Naruto the Movie 11 “Boruto” Karya Masashi Kishimoto Produksi Studio 

Pierrot)”Ini, dapat bermanfaat dan semoga Allah selalu menunjukan kepada 

kita semua jalan yang lurus dan mendapatkan ridhoNya.  

Amiin yaa rabal alamin. 

 

  

 

 


