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6.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa efek
menonton film kartun Upin Ipin berefek terhadap penggunaan bahasa dan
perilaku sosial anak-anak sebagai sekmentasi khalayak utama. Film
kartun Upin Ipin merupakan suatu film yang berasal dari Malaysia dan
dalam

setiap

episodenya

menggunakan

bahasa

Melayu

untuk

berkomunikasi. Film ini mempuyai isi pesan, jalan cerita dan pemeran
yang menarik sehingga membuat anak-anak senang menontonnya.
Masing-masing pemeran menunjukan keunggulan sehingga membuat
anak-anak gampang menirunya. Film Upin Ipin yang dipertontonkan
mempengaruhi pola bahasa anak-anak dan perilaku sosial anak-anak.
Penggunaan bahasa Melayu saat berkomunikasi dalam film ini
mempengaruhi pola komunikasi anak-anak sehari-hari. anak-anak yang
menonton film kartun Upin Ipin cendrung menirukan dialek melayu saat
berkomunikasi dengan orang tua,teman-teman dan orang lain. Tingkah
Upin Ipin yang aktif dan senang bermain dengan teman-temannya
berefek terhadap pola perilaku sosial anak-anak yang menontonnya.
Adanya perubahan perilaku anak-anak ini dapat dilihat dalam
lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan
keluarga, anak-anak seusia sekolah biasanya menurut dan menunjukan
sikap yang menyenangkan bagi orang tuanya misalnya rajin belajar,

mengerjakan PR, dan patuh kepada orang tua. Namun dengan hadirnya
film kartun Upin Ipin anak-anak sering meniru adegan-adegan yang ada
dalam film kartun Upin Ipin sehingga perilaku anak-anak membuat orang
tua sulit untuk mengatur mereka. Perilaku-perilaku yang di tunjukan itu
misalnya menirukan bahasa Melayu saat berkomunikasi, malas belajar,
tidak mengerjakan PR, membantah orang tua dan menjadi lebih aktif
bermain.

6.2 Saran
Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bagi anak hendaknya bisa lebih menirukan perilaku yang baik setelah
menonton film kartun Upin Ipin. Untuk dapat mengatasi masalah ini
sebaiknya kebiasaan menonton film kartun Upin Ipin dilakukan pada
saat waktu-waktu luang sehingga tidak menyita waktu belajar.
2. Pada orang tua diharapkan agar selalu mengontrol anaknya dalam
belajara sehingga waktu dalam belajar dan istirahat bisa teratur.
Orang tua juga diharapkan menemani anak pada saat menonton
sehingga bisa mengarahkan anak terhadap setiap adegan dari film
yang ditonton.
3. Diharapkan kepada guru-guru sebagai pendidik selalu memberikan
bimbingan kepada anak-anak supaya lebih mementingkan belajar
daripada menonton.
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