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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil temuan dan pembahasan, video animasi yang 

dipilih dari 10 episode serial animasi Riko The  Series terkait nilai moral agama, 

maka dapat disimpulkan: 

5.1.1  Film animasi channel Youtube tersebut berisi materi yang disampaikan 

melaui dialog dan cerita. Materi yang terdapat dalam film animasi tersebut 

terkait penanaman nilai moral agama bagi anak usia dini yaitu diantaranya, 

tata cara berdoa yang benar berdasarkan kepercayan, terbiasa 

mengucapkan keagungan kepada penciptanya, tata cara memberi salam 

dengan santun berdasarkan kepercayaan, tata cara berbicara santun, 

menghargai teman tidak mengolok-olok, hormat kepada orangtua, 

bebrbicara sesuai fakta, tidak curang dalam perbuatan, terus terang, 

mengakui kelebihan diri dan teman, mau mengakui kesalahan dengan 

meminta maaf, menjaga serta merawat binatang peiharaan, selalu 

menyelesaikan dengan tuntas, menjaga kebersihan diri dan menyebutkan 

hari besar agama. 

5.1.2  Materi dalam 10 episode animasi tersebut sudah sesuai dengan Standar 

Tingkatan Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) dalam aspek nilai 

moral agama bagi anak usia dini dan beberapa teori-teori nilai moral 

agama. Sehingga dalam pemberian stimulasi pada anak usia dini sangat 

diperlukan adanya perhatian dari orangtua dalam menyeleksi tontonan apa 

yang layak dijadikan bahan pembelajaran khususnya nilai moral agama 

pada anak usia dini. 

Dengan demikian film animasi dalam channel youtube Riko The Series 

tersebut sudah baik dan dapat digunakan sebagai media dalam penannaman nilai 

moral agama bagi anak usia dini. Orangtua atau pendidik dapat menjadikan video 

animasi menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik untuk anak. 
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5.2 Implikasi 

Implikasi dari video animasi terkait penanaman nilai moral agama bagi 

anak usia dini yaitu anak dapat belajar mengenai nilai moral agama yang sesuai 

dengan tingkat pencapaian perkembangan anak dengan suasana yang 

menyenangkan, memberikan contoh gambaran yang menarik sehingga anak lebih 

mudah untuk memahami isi pesan yang terkandung dalam film animasi tersebut. 

Selain itu film animasi juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran anak usia 

dini yang bervariasi dan manarik perhatian anak untuk berperilaku sesuai dengan 

nilai moral agama yang terkandung dalam film animasi Riko The Series. 

5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi dari hasil analisis video animasi terkait penanaman nilai 

moral agama untuk anak usia dini diantaranya adalah: 

5.3.1 Untuk pembuat film animasi diharapkan untuk kedepannya agar terus 

menciptakan film film animasi selanjutnya yang sesuai dengan aspek 

perkembangan anak, agar anak anak diseluruh Indonesia lebih mudah lagi 

untuk belajar dan menyerap setiap perilaku baik yang dicontohkan dalam 

setiap film animasi. 

5.3.2 Untuk peneliti selanjutnya, penulis menyarankan adanya penelitian lebih 

lanjut dan mendalam mengenai  analisis vidio animasi terkait pennanaman 

nilai moral agama bagi anak usia dini. Sehingga hasil analisis dapat 

diketahui lebih kritis dan spesifik selain itu penulis berharap agar 

penelitian ini bisa dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lainnya. 

 


