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NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM FILM 

WHERE IS THE FRIEND’S HOME? KARYA ABBAS 

KIAROSTAMI 

Abstrak 

Pendidikan akhlak pada dasarnya berangkat dari urgensi akhlak dalam 

kehidupan. Saat ini pendidikan akhlak tidak hanya diperoleh dari rumah, 

sekolah ataupun masyarakat sekitar tapi dapat juga diperoleh dari film 

melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Fenomena kemerosotan 

akhlak karena tontonan film yang belakangan ini terjadi yaitu kasus 

pembunuhan dan tindak asusila serta berbagai macam kasus lainnya akibat 

dari tontonan yang kurang tepat. Salah satu film yang mengandung nilai-

nilai pendidikan akhlak yaitu film asal Iran berjudul Where is The Friend’s 

Home?. Melalui film tersebut peneliti ingin menganalisis nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam film Where is The Friend’s 

Home? karya Abbas Kiarostami. Jenis Penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan penelitian kualitatif dan semiotika. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui 

peningkatan ketekunan pengamatan, trianggulasi teknik dan kecukupan 

referensial. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data 

semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-

nilai pendidikan akhlak dalam film Where is The Friend’s Home? karya 

Abbas Kiarostami yaitu berani (syaja’ah), jujur (Shidiq), tegas, sabar, 

menghormati orang lain, tawadhu (rendah hati dan tidak sombong), saling 

tolong menolong, baik, peduli sesama, lemah lembut, ikhlas, membantu 

orangtua, menahan marah, menjawab salam, kerjasama, kasih sayang orang 

tua pada anak, dan bijaksana.  

Kata Kunci: nilai-nilai, pendidikan akhlak, film Where is The Friend’s 

Home? 

 

Abstract 

Moral education basically departs from the urgency of morality in life. At 

present, moral education is not only obtained from home, school or the 

surrounding community but can also be obtained from films through the 

values contained in it. The phenomenon of moral decline due to film 

viewing which has recently occurred are cases of murder and immorality 

and various other cases resulting from inappropriate viewing. One of the 

films that contains the values of moral education is a film from Iran entitled 

Where is The Friend's Home?. Through this film, the researcher wants to 

analyze the values of moral education contained in the film Where is The 

Friend's Home? by Abbas Kiarostami. The type of research used in this 

research is library research with qualitative and semiotic research 

approaches. Data collection techniques with observation and documentation. 

The technique of validating data is through increasing observation 

persistence, technique triangulation and referential adequacy. The data 
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analysis technique used is Roland Barthes semiotic data analysis. The 

results of this study indicate that the values of moral education in the film 

Where is The Friend's Home? Abbas Kiarostami's works are brave 

(syaja'ah), honest (Shidiq), firm, patient, respectful of others, tawadhu 

(humble and not arrogant), helping each other, being kind, caring for others, 

gentle, sincere, helping parents, controlling anger, responding to greetings, 

cooperation, parental love for children, and being wise.  

Key word: values, moral education, film Where is The Friend's Home? 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan akhlak pada dasarnya berangkat dari urgensi akhlak dalam kehidupan. 

Saat ini pendidikan akhlak tidak hanya diperoleh dari rumah, sekolah ataupun 

masyarakat sekitar tapi juga dapat diperoleh dari film melalui nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Film menjadi tontonan yang diminati oleh berbagai 

kalangan tanpa batasan usia karena dapat dimanfaatkan sebagai hiburan menarik 

untuk sekedar mengisi waktu luang dan menghabiskan waktu bersama keluarga. 

Film juga bisa menjadi alternatif pengganti pelajaran yang kering dan 

membosankan. Manfaat yang diperoleh dari satu jam menonton film setara 

dengan manfaat yang didapat dari satu bulan penuh pelajaran yang tidak memakai 

sarana penjelas dan hanya menggunakan buku-buku yang justru menebar virus 

kejenuhan dan kegelisahan. Gambar yang tampak di layar mampu mempengaruhi 

kekuatan akal melalui pandangan, sebagaimana kata-kata yang diterima melalui 

pendengaran juga meninggalkan pengaruh yang nyata. Film dapat menjadikan 

setiap orang yang melihat masuk dalam alur cerita dengan merasakan emosi yang 

diperankan oleh setiap tokohnya. Perasaan yang timbul akibat dari menonton film 

tidak hanya sekedar hiburan yang mampu menguras emosi para penonton tapi 

juga mempengaruhi akhlak dalam kehidupan nyata sehari-hari.  

Fenomena kemerosotan akhlak karena tontonan film yang belakangan ini 

terjadi yaitu kasus pembunuhan anak berusia 5 tahun yang dilakukan oleh remaja 

berusia 15 tahun terjadi di Jakarta akibat dari menonton film horor. Ada juga 

kasus seorang anak laki-laki Aceh berusia 15 tahun menghamili kakaknya sendiri 

yang berusia 19 tahun hingga melahirkan anak dari hubungan terlarang 
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dikarenakan menonton film dewasa dan berbagai macam kasus lainnya akibat 

tontonan yang kurang tepat.  

Fenomena-fenomena tersebut menandakan bahwa nilai-nilai yang terkandung 

dalam film mampu memberikan dampak yang besar pada akhlak seseorang. Film 

menarik untuk diteliti karena berdasarkan data statistik diketahui bahwa platform 

digital yang menduduki posisi paling populer di Indonesia adalah youtube dengan 

pengguna dimulai dari usia 16 sampai 64 tahun persentase penggunaan media 

sosial youtube mencapai 88% dan disusul oleh whatsapp sebesar 84%, facebook 

82% dan instagram 79%. Sedangkan konten yang dicari yakni film, musik, 

olahraga, kuliner, dan tutorial bermain game online. Terlihat bahwa film menjadi 

konten yang paling banyak dicari. Terlihat film menjadi konten yang paling 

diminati oleh masyarakat Indonesia, sehingga film dapat dimanfaatkan dalam 

dunia pendidikan. 

Pentingnya pemanfaatan film dalam pendidikan sebagian didasari oleh 

pertimbangan bahwa film memiliki kemampuan untuk menarik perhatian orang 

dan sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film memiliki kemampuan 

mengantar pesan secara unik. Maka dari itu diperlukan film yang di dalamnya 

benar-benar mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak mulia dan tidak sekedar 

berdasar dari popularitas film tersebut. 

Film Where is The Friend’s Home merupakan film asal Iran karya Abbas 

Kiarostami, film yang memang didedikasikan bagi perkembangan anak dan 

remaja ini memiliki banyak nila-nilai pendidikan akhlak yang layak untuk dikaji 

dan nantinya dapat dijadikan referensi bagi pembinaan akhlak para remaja. 

Review dari para penonton mengenai film Where is The Friend’s Home? adalah 

sebuah mahakarya sejati. Banyak yang merasa malu karena waktunya terbuang 

untuk menonton film-film Hollywood yang tidak memiliki substansi. Film ini 

menunjukkan apa itu hidup, apa itu pembuatan film dan bagaimana menceritakan 

sebuah kisah. Melalui film ini juga dapat dirasakan kehidupan manusia sampai ke 

tulang-tulangnya.  

Berangkat dari berbagai fenomena di atas yang disebabkan oleh tontonan film 

yang tidak memiliki kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak serta kurangnya 
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tulisan terkait nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam film sehingga, 

mengakibatkan banyak orang yang menonton film tanpa mempertimbangkan 

kandungan di dalamnya dan berpengaruh pada merosotnya akhlak. Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul Nilai-Nilai Pendidikan 

Akhlak Dalam Film  Where is The Friend’s Home?. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan akhlak 

yang terkandung dalam film Where is The Friend’s Home? karya Abbas 

Kiarostami. 

2. METODE 

Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini termasuk jenis penelitian 

kepustakaan (library research) atau disebut juga dengan riset pustaka. Penelitian 

ini menggunakan film dengan judul Where is The Friend’s Home? Karya Abbas 

Kiarostami sebagai bahan penelitian. Pada penelitian ini pendekatan yang 

diterapkan yaitu pendekatan kualitatif dan untuk mengetahui tanda-tanda yang 

terdapat dalam film menggunakan pendekatan semiotika. Sumber data primer 

yang digunakan yaitu film Where is The Friend’s Home? Karya Abbas 

Kiarostami. Adapun, sumber sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, 

artikel, skripsi, internet dan literatur lainnya yang relevan. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi dan 

dokumentasi.  Teknik pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan pada 

penelitian ini yaitu dengan mengamati dan mencermati Film Where is The 

Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami kemudian mencatat adegan-adegan dan 

dialog penting yang mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak. Teknik 

pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

dengan melakukan screenshot (tangkapan layar) pada setiap adegan yang di 

dalamnya terdapat kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak. 

Pada penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan yaitu peningkatan 

ketekunan pengamatan, trianggulasi teknik dan kecukupan referensial. Uji 

keabsahan data dengan trianggulasi teknik pada penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda yaitu observasi dan 

dokumentasi. Uji keabsahan data dengan teknik kecukupan referensial yaitu 
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peneliti dalam membuktikan kebenaran temuan yang diperoleh menggunakan foto 

tangkapan layar atau dokumentasi dari setiap adegan maupun dialog sehingga 

lebih dipercaya kebenarannya. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu semiotika 

Roland Barthes. Tahapan analisis data pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

(1) Menonton dan mengamati film Where is The Friend’s Home? Karya Abbas 

Kiarostami, (2) Melakukan tangkapan layar dan mencatat dialog dari adegan yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak, (3) Mengurutkan gambar adegan dan 

dialog berdasarkan urutan penangkapan layar untuk kemudian dianalisis, (4) 

Menganalisis setiap gambar adegan pada film Where is The Friend’s Home? 

Karya Abbas Kiarostami yang merupakan tanda denotasi, (5) Menganalisis tanda 

konotasi dari gambar dan dari tanda denotasi yang terkandung di dalamnya nilai-

nilai pendidikan akhlak. (6) Menyusun tabel untuk mempermudah dalam 

menganalisis tanda denotasi dan tanda konotasi pada film Where is The Friend’s 

Home? Karya Abbas Kiarostami, (7) Menganalisis gambar, tanda denotasi dan 

tanda konotasi yang telah ditemukan dengan rambu-rambu kerangka teori. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Film Where is The Friend’s Home? merupakan film yang sarat akan makna. 

Setelah menonton dan menelaah lebih dalam mengenai Film Where is The 

Friend’s Home? Karya Abbas Kiarostami ini maka penulis menemukan 

gambar/tangkapan layar dan dialog dalam film tersebut yang menunjukkan 

adanya nilai-nilai pendidikan akhlak. Kemudian, hasil temuan berupa 

gambar/tangkapan layar dari adegan-adegan serta dialog yang di dalamnya 

mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak dianalisis dengan menggunakan 

analisis semiotika Roland Barthes. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam film 

Where is The Friend’s Home? karya Abbas Kiarostami sebagai berikut: 
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3.1 Adegan ketika Reza mengakui sudah berapa kali tidak mengerjakan PR 

pada buku PR 

Tanda Visual 

 

(menit ke 03.14) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Guru: “Berapa kali harus Bapak bilang kerjakan di buku PR? Berapa kali 

Nematzadeh? Berapa kali harus Bapak bilang? Sudah berapa kali Bapak bilang, 

Nematzadeh?” 

(Reza mengangkat tiga jarinya) 

Guru: “Bapak  melihat jarimu, tapi katakan agar yang lain mendengar” 

Reza Nematzadeh: “Tiga kali’ 

Guru: ‘Lebih keras” 

Reza Nematzadeh: “Tiga kali” 

Guru: “Tiga kali dan kau masih saja melakukannya! Baik, Bapak terpaksa 

merobek kertas ini untuk memberimu pelajaran” 

Tanda Denotasi 

Guru berdiri dihadapan Reza saat sedang memeriksa PR. Kemudian bertanya 

mengenai sudah keberapa kali Reza mengerjakan PR tidak pada buku PR. 

Terlihat guru merobek selembar kertas berisi PR milik Reza setelah tahu sudah 

kali ketiga bagi Reza tidak mengerjakan PR pada buku PR.  

Tanda Konotasi 

Adegan tersebut menunjukkan keberanian yang dilakukan Reza untuk bersikap 

jujur dan ketegasan guru dalam mendidik kedisiplinan para siswa. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak sebagai 

berikut: 

1. Sikap berani termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak pribadi. 

Sikap berani dalam akhlak pribadi disebut dengan syaja’ah. Bentuk syaja’ah 
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(berani) yang ditunjukkan dalam adegan tersebut yaitu berani mengatakan 

kebenaran. Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, sikap berani 

juga termasuk pada akhlak pada diri sendiri. Sikap berani dibuktikan saat 

Reza berani mengatakan kebenaran bahwa ia sudah tiga kali tidak 

mengerjakan PR di buku PR. 

2. Sikap jujur termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak pribadi dan 

akhlak terhadap Rasulullah SAW. Sikap jujur dalam akhlak pribadi disebut 

dengan shidiq. Bentuk sikap shidiq (jujur) yang ditunjukkan dalam adegan 

tersebut yaitu benar perkataan. Sementara dalam akhlak terhadap Rasulullah 

SAW, sikap jujur termasuk contoh mengikuti dan menaati Rasulullah. 

Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, sikap jujur termasuk 

akhlak pada sesama dan juga akhlak kepada Rasulullah SAW yang berupa 

mutabaah (mengikuti Rasul). Sikap jujur dibuktikan ketika Reza menjawab 

dengan jujur pertanyaan guru bahwasannya  ia sudah tiga kali tidak 

mengerjakan PR pada buku PR. 

3. Sikap tegas pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak pada 

diri sendiri. Sikap tegas ini dibuktikan ketika guru merobek kertas PR milik 

Reza untuk memberinya peringatan agar mengerjakan PR pada buku PR. 

4. Sikap berani, jujur dan tegas yang ditunjukkan pada adegan tersebut termasuk 

dalam akhlak yang terpuji atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 

3.2 Adegan Reza mengatakan alasan tidak mengerjakan pekerjaan rumah di 

buku  

Tanda Visual 

 

(menit ke 05.36) 
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Dialog (Tanda Verbal) 

Guru: “Nematzadeh, kamu tahu Bapak sudah bilang tiga kali, tetapi kamu 

tidak mengerjakannya di buku PR kenapa? Lihat Bapak! Kenapa?” 

(Reza menunduk takut) 

Guru: “Lihat sini! Kenapa?” 

Reza Nematzadeh: “Buku saya ketinggalan di rumah sepupu saya”. 

Guru: “Apa?” 

Reza Nematzadeh: “Kemarin saya meninggalkannya di rumah sepupu saya.” 

(Ali masuk ke dalam kelas) 

Ali: “Ini bukunya” 

Guru: “Kamu (Ali) memiliki buku Reza? Apakah kamu (Reza Nematzadeh) 

berbohong?” 

Reza Nematzadeh: “Dia (Ali) sepupu saya” 

Guru: “Apa dia (Reza Nematzadeh) sepupumu? Apa itu benar?” 

Ali: “Iya, pak” 

Tanda Denotasi 

Reza Nematzadeh menangis saat guru yang duduk dihadapannya tidak percaya 

mengenai alasan Reza tidak mengerjakan PR di buku PR. Kemudian, terlihat 

seorang siswa bernama Ali masuk kelas terlambat dan ia membawa buku PR 

milik Reza. Ali yang ternyata sepupu Reza memberikan penjelasan. Sementara 

siswa lainnya diam memperhatikan guru. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menandakan kejujuran yang disampaikan oleh Reza dan 

Ali mengenai buku PR Reza yang tertinggal di rumah sepupunya yang 

ternyata adalah Ali. Kemudian kesabaran Reza saat diduga berbohong oleh 

gurunya berkaitan dengan alasannya tidak mengerjakan PR dibuku PR. Para 

siswa yang diam ketika guru memperingati Reza menandakan bahwa mereka 

menghormati orang lain yang sedang berbicara. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Sikap jujur termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak pribadi 

dan akhlak terhadap Rasulullah SAW. Sikap jujur dalam akhlak pribadi 
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disebut dengan shidiq. Bentuk sikap shidiq (jujur) yang ditunjukkan 

dalam adegan tersebut yaitu benar perkataan. Sementara dalam akhlak 

terhadap Rasulullah SAW, sikap jujur termasuk contoh mengikuti dan 

menaati Rasulullah. Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, 

sikap jujur termasuk akhlak pada sesama dan juga akhlak kepada 

Rasulullah yang berupa mutabaah (mengikuti Rasul). Sikap jujur 

dibuktikan oleh Reza dan Ali. Pada saat Reza menyampaikan alasan 

tidak mengerjakan PR di buku PR. Sementara Ali jujur mengenai alasan 

keterlambatan dan buku Reza yang tertinggal di rumahnya serta mereka 

berdua adalah sepupu. 

2. Sikap sabar termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak pribadi. 

Bentuk sabar yang ditunjukkan dalam adegan tersebut yaitu sabar 

menghadapi cobaan. Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, 

sikap sabar juga termasuk dalam akhlak pada diri sendiri. Sikap sabar ini 

dibuktikan oleh Reza ketika diduga berbohong oleh sang guru tentang 

alasannya tidak mengerjakan PR di buku PR karena tertinggal di rumah 

sepupunya yaitu Ali yang kebetulan juga merupakan teman sekelasnya. 

3. Sikap menghormati orang lain pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam 

termasuk akhlak pada sesama. Dibuktikan oleh para siswa yang diam dan 

memperhatikan guru meskipun yang sedang diperingati adalah Reza. 

4. Sikap jujur, sabar dan menghormati orang lain yang ditunjukkan pada 

adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang terpuji atau disebut dengan 

akhlakul mahmudah. 

3.3 Adegan guru memuji pekerjaan rumah Ahmad yang tersusun rapi  

Tanda Visual 

 

(menit ke 07.47) 
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Dialog (Tanda Verbal) 

Guru: “Ini PR Ahmadpoor. Ini pelajaran hari ini. Ini pelajaran dua bulan 

lalu. Ini juga. Kalian bisa lihat?”  

(Guru menunjukkan PR Ahmad yang tersusun rapi kehadapan semua 

siswa) 

Tanda Denotasi 

Guru duduk dihadapan Ahmad dan mengambil buku PRnya kemudian 

menunjukkan pada seluruh siswa di dalam kelas mengenai buku PR Ahmad 

yang tersusun rapi. Ahmad memperhatikan sebelum akhirnya 

mendengarkan dengan menundukkan kepala. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut secara tidak langsung guru memberi pujian pada 

Ahmad yang PR-nya tersusun rapi pada buku PR. Ahmad yang 

menundukkan kepala menandakan  bahwa Ahmad anak yang rendah hati 

dan tidak sombong sekalipun PR-nya dipuji dan dijadikan contoh oleh guru 

untuk ditunjukkan kepada teman-teman sekelasnya. 

Berdasarkan analisis di atas didapati nilai-nilai pendidikan akhlak sebagai 

berikut: 

1. Sikap rendah hati dan tidak sombong termasuk dalam ruang lingkup 

akhlak yaitu akhlak pribadi. Sikap rendah hati dan tidak sombong dalam 

akhlak pribadi disebut dengan tawadhu. Adapun pada tabel nilai-nilai 

akhlak dalam Islam, sikap rendah hati dan tidak sombong juga termasuk 

dalam akhlak pada diri sendiri. Sikap rendah hati dan tidak sombong ini 

dibuktikan ketika Ahmad menundukkan kepala dan diam mendengarkan 

saat pekerjaan rumahnya dipuji dan dijadikan contoh untuk ditunjukkan 

pada teman-teman sekelasnya. 

2. Sikap rendah hati dan tidak sombong (tawadhu) yang ditunjukkan pada 

adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang terpuji atau disebut dengan 

akhlakul mahmudah. 
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3.4 Adegan Ahmad membantu Reza yang terjatuh dan membersihkan 

celananya 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Saling tolong menolong termasuk ukhuwah islamiyah yang dalam ruang 

lingkup akhlak tergolong dalam akhlak bermasyarakat. Saling tolong 

menolong atau disebut dengan ta’awun merupakan cara agar dapat 

membina dan menegakkan ukhuwah islamiyah. Dibuktikan ketika 

Ahmad menolong Reza yang terjatuh. 

2. Sikap baik pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada diri sendiri. Dibuktikan oleh Ahmad yang langsung berhenti berlari 

dan berbalik menolong Reza yang terjatuh. 

Tanda Visual 

  

(menit ke 09.02) 

Dialog (Tanda Verbal) 

(Reza tersandung dan terjatuh)  

Ahmad: “Apa kau terluka? Kemarilah!” 

Tanda Denotasi 

Ahmad dan Reza sedang berlari mengejar teman mereka. Reza tanpa 

sengaja tersandung dan terjatuh. Ahmad membantu Reza berdiri dan 

menuntunnya menuju kran air untuk membersihkan celana serta mengecek 

kaki Reza apakah ada yang terluka atau tidak. 

Tanda Konotasi 

Adegan tersebut menandakan hubungan yang baik dengan saling tolong 

menolong yang dilakukan Ahmad pada Reza dan juga menunjukkan sikap 

baik hati, peduli sesama serta lemah lembut pada orang lain. 
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3. Peduli sesama pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada diri sendiri dan akhlak pada sesama. Dibuktikan oleh kepedulian 

Ahmad pada Reza dengan membantunya berdiri dan membersihkan 

celananya yang kotor meskipun tidak diminta. 

4. Sikap lemah lembut pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk 

akhlak pada diri sendiri dan akhlak pada lingkungan dan makhluk lain. 

Sikap lemah lembut ditunjukkan oleh Ahmad yang langsung bertanya 

apakah Reza terluka setelah terjatuh dan bukan menertawakannya. 

5. Saling tolong menolong, sikap baik, peduli sesama dan lemah lembut 

yang ditunjukkan pada adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang 

terpuji atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 

3.5 Ahmad diperintah oleh sang Ibu untuk membantunya  

Tanda Visual 

 

(menit ke 10.05) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Ibu: “Ahmad, ambilkan popok!” 

(Ahmad pergi mengambil popok) 

Ibu: “Bergegaslah” 

(Ahmad memberikan popok yang ia ambil di jemuran pada ibunya) 

Ibu:  “Ahmad, ini basah. Gantung lagi! Ambil baru di kamar, bergegaslah! 

Ahmad kau di mana?” 

Ahmad: “Ya, aku datang” 

Ibu: “Adikmu kedinginan” 

Ibu: “Ambil botolnya, dan minta air panas dengan nenek di lantai atas. 

Bawa botol adikmu?” 
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Tanda Denotasi 

Bentuk tanda pada adegan ini adalah Ahmad yang baru saja pulang sekolah 

langsung dimintai tolong oleh ibunya untuk mengambilkan popok dan 

mengambil air untuk adiknya. Ahmad bergegas melaksanakan perintah 

ibunya tanpa mengeluh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tanda Konotasi 

Adegan tersebut menunjukkan keikhlasan Ahmad saat diminta untuk 

membantu ibunya mengambil berbagai barang tanpa mengeluh sedikitpun 

meski ia sendiri baru saja pulang sekolah.  

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Ikhlas termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak terhadap Allah 

SWT. Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, keikhlasan juga 

termasuk dalam akhlak pada Allah. Sikap ikhlas ditunjukkan oleh Ahmad 

yang tidak mengeluh saat diperintah melakukan banyak hal oleh sang 

ibu. 

2. Membantu orangtua termasuk birul walidain yang dalam ruang lingkup 

akhlak tergolong dalam akhlak dalam keluarga. Dibuktikan oleh Ahmad 

yang membantu ibu mengambil popok dan air untuk adiknya. 

3. Ikhlas dan membantu orangtua yang ditunjukkan dalam adegan tersebut 

termasuk dalam akhlak yang terpuji atau disebut dengan akhlakul 

mahmudah. 

 

3.6 Adegan Ahmad meminta izin mengembalikan buku Reza yang terbawa 

olehnya 

Tanda Visual 

 

(menit ke 19.28) 
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Dialog (Tanda Verbal) 

Ahmad: “Ibu lihat ini” (Menunjukkan buku)  

“Keduanya sama, tapi ini punya Reza Nematzadeh. Ini punyaku” 

Ibu: “Jadi?” 

Ahmad: “Aku harus memberikannya” 

Ibu: “Kembalikan saja besok” 

Ahmad: “Tapi besok Pak Guru akan mengeluarkannya dari kelas” 

Ibu: “Kalau dia dihukum aku yakin dia memang pantas” 

Ahmad: “Tapi aku yang membawanya” 

Ibu: “Dan kau tidak menyadarinya?” 

Ahmad: “Tidak, karena keduanya terlihat sama” 

Ibu: “Tidak apa-apa, besok saja kau kembalikan” 

Ahmad: “Tidak bu, aku harus mengembalikannya sekarang” 

Ibu: “Memang di mana rumahnya?” 

Ahmad: “Di Poshteh” 

Ibu: “Jauhnya! Poshteh. Kau tak boleh pergi ke sana” 

Ahmad: “Tapi banyak anak sekolah yang berangkat dari sana” 

Ibu: “Jangan berbohong padaku. Itu tidak mungkin” 

Ahmad: “Aku bersumpah. Ibu bisa bertanya kalau tak percaya” 

Ibu: “Jangan bersumpah, kerjakan PR-mu!” 

Ahmad: “Biarkan aku mengembalikannya” 

Ibu: “Sudah kubilang, kerjakan saja PR-mu. Lagipula kau harus membeli roti. 

Ku bilang kerjakan!” 

Tanda Denotasi 

Ahmad setelah berulangkali tidak diizinkan pergi tetap berusaha mencoba 

dengan menghampiri ibunya yang sedang menjemur pakaian dan meminta izin 

dengan menunjukkan buku milik Reza yang terbawa olehnya. Ahmad dan 

sang ibu terlibat percakapan yang panjang tapi, tetap saja Ahmad tidak 

diizinkan pergi dan malah diduga berbohong oleh sang ibu. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menunjukkan kejujuran Ahmad pada sang ibu, lemah 
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lembutnya Ahmad menjawab perkataan ibunya dan sikap Ahmad yang dengan 

pandai menahan amarah meski sudah berulang kali meminta izin tapi tidak 

diizinkan oleh ibunya meskipun dia telah mengatakan kebenaran mengenai 

buku sahabatnya yang terbawa olehnya. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Sikap jujur termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak pribadi dan 

akhlak terhadap Rasulullah SAW. Sikap jujur dalam akhlak pribadi disebut 

dengan shidiq. Bentuk sikap shidiq (jujur) yang ditunjukkan dalam adegan 

tersebut yaitu benar perkataan. Sementara dalam akhlak terhadap Rasulullah 

SAW, sikap jujur termasuk contoh mengikuti dan menaati Rasulullah. 

Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, sikap jujur termasuk dalam 

akhlak pada sesama dan juga akhlak kepada Rasulullah yang berupa 

mutabaah (mengikuti Rasul). Sikap jujur dibuktikan Ahmad yang 

menjelaskan dan menceritakan dengan jujur bahwa buku Reza terbawa 

olehnya dan harus dikembalikan jika tidak Reza akan mendapat hukuman. 

2. Sikap lemah lembut pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk 

akhlak pada diri sendiri dan juga akhlak pada lingkungan dan makhluk lain. 

Sikap lemah lembut ditunjukkan oleh Ahmad saat menjawab perkataan 

ibunya yang terus melarangnya pergi mengembalikan buku dan bahkan 

menduganya berbohong. 

3. Mampu menahan marah termasuk taqwa yang dalam ruang lingkup akhlak 

tergolong dalam akhlak terhadap Allah SWT. Dibuktikan oleh Ahmad yang 

mampu menahan amarahnya saat tidak diizinkan oleh ibunya untuk 

mengembalikan buku padahal ia telah berkata jujur. 

4. Sikap jujur, lemah lembut dan mampu menahan marah yang ditunjukkan 

dalam adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang terpuji atau disebut 

dengan akhlakul mahmudah. 
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3.6 Adegan Ahmad Bertanya Pada Kakek Tua 

Tanda Visual 

 
(menit ke 24.57) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Ahmad: “Assalamu’alaikum” 

Kakek tua: “Wa’alaikumsalam” 

Ahmad: “Anda tahu di mana rumah Mohamed Reza Nematzadeh? Dia 

teman sekelasku” 

Kakek tua: “Aku tak tahu” 

Ahmad: “Apa ini Posthteh?” 

Kakek tua: “Poshteh di belakang rumah itu” (sembari menunjuk sebuah 

rumah) 

Tanda Denotasi 

Ahmad berlari untuk mencari rumah Reza dan melihat kakek tua yang 

sedang berjalan dengan membawa rumput. Ahmad menghampirinya dan 

bertanya keberadaan rumah Reza. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menunjukkan keramahan kakek tua yang menjawab 

salam dan pertolongan kakek tua dengan memberi tahu Ahmad keberadaan 

Poshteh menunjukkan kepeduliannya pada sesama sekalipun yang bertanya 

seorang anak-anak. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Menjawab salam termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak 

bermasyarakat dan akhlak terhadap Rasulullah SAW. Menjawab salam 

dalam akhlak bermasyarakat tergolong pada hubungan baik dengan 

masyarakat. Sementara dalam akhlak terhadap Rasulullah SAW, 

menjawab salam termasuk contoh mengikuti dan menaati Rasulullah. 

Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, menjawab salam juga 

termasuk pada Akhlak kepada Rasulullah yang tergolong dalam 
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mutabaah (mengikuti Rasul). Dibuktikan oleh kakek tua yang menjawab 

salam dari Ahmad. 

2. Saling tolong menolong termasuk ukhuwah islamiyah yang dalam ruang 

lingkup akhlak tergolong dalam akhlak bermasyarakat. Saling tolong 

menolong atau disebut dengan ta’awun merupakan cara agar dapat 

membina dan menegakkan ukhuwah islamiyah. Tolong menolong 

dibuktikan oleh kakek tua yang memberitahukan keberadaan Poshteh 

pada Ahmad. 

3. Peduli sesama pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada diri sendiri dan akhlak pada sesama. Dibuktikan oleh kepedulian 

kakek tua pada Ahmad yang seorang anak kecil dengan memberinya 

informasi keberadaan Poshteh. 

4. Menjawab salam, saling tolong menolong, dan peduli sesama yang 

ditunjukkan dalam adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang terpuji 

atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 

3.7 Adegan Ahmad membantu mengambil kain yang jatuh milik warga 

sekitar 

Tanda Visual 

 
(menit ke 25.53) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Pemilik kain: “Nak, bisakah kau lemparkan kain itu ke atas?” 

(Ahmad melemparkan kain) 

Pemilik kain: “Ayolah, nak, kurang kuat” 

Bibi: “Bu, dia tak cukup kuat. Lebih baik berikan padaku dan akan 

kuberikan padamu (pemilik kain)” 

Ahmad: “Di mana?” 

Bibi : “Di sini (menunjuk tumpukan kayu). Berikan padaku dan akan ku-

oper padanya” 

(Ahmad memanjat tumpukan kayu) 

“Begitu nak naiklah kesitu. Bagus, nak! Kerja bagus. Anak baik” 

(Bibi mengoper kain yang telah diberikan Ahmad kepada pemilik kain) 

Pemilik kain: “Terimakasih” 
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Tanda Denotasi 

Ahmad yang sedang dalam perjalanan mencari rumah Reza menemukan 

kain yang jatuh dihadapannya, dia kemudian berhenti dan melihat ke atas. 

Kain itu milik seseorang yang sedang menjemur pakaian. Terlihat Ahmad 

membantu mengembalikan kain tersebut tapi terus menerus gagal, 

kemudian muncul seorang bibi yang membantu dan meminta agar Ahmad 

memberikan kain kepadanya dengan naik ke atas tumpukan kayu. Lalu, 

kain itu akan dioperkan oleh bibi pada pemiliknya.  

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menunjukkan kebaikan Ahmad dengan menolong 

pemilik kain yang kainnya jatuh. Kepedulian terhadap sesama ketika 

seorang bibi yang melihat Ahmad terus gagal melemparkan kain akhirnya 

mengajak Ahmad bekerjasama dengan mengembalikan kain kepada 

pemiliknya melalui dirinya. 

 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Sikap baik pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada diri sendiri. Dibuktikan oleh Ahmad yang berhenti saat melihat kain 

yang terjatuh dan mencari pemilik kain tersebut. Sikap baik juga 

ditunjukkan oleh bibi yang merupakan tetangga pemilik kain dengan 

sukarela menawarkan bantuan pada Ahmad. 

2. Peduli sesama pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada diri sendiri dan juga nilai-nilai akhlak pada sesama. Dibuktikan oleh 

kepedulian seorang bibi yang menawarkan bantuan karena melihat 

Ahmad terus gagal melemparkan kain untuk dikembalikan pada 

pemiliknya. 

3. Saling tolong menolong termasuk ukhuwah islamiyah yang dalam ruang 

lingkup akhlak tergolong dalam akhlak bermasyarakat. Saling tolong 

menolong atau disebut dengan ta’awun merupakan cara agar dapat 

membina dan menegakkan ukhuwah islamiyah. Dibuktikan ketika 

Ahmad dan seorang bibi bekerja sama untuk membantu pemilik kain 

mendapatkan kembali kainnya yang terjatuh.  
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4. Kerja sama pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada sesama. Kerjasama ditunjukkan oleh Ahmad dan seorang bibi yang 

saling mengoper kain untuk dikembalikan pada pemiliknya. 

5. Sikap baik, saling tolong menolong, peduli sesama dan kerja sama yang 

ditunjukkan pada adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang terpuji 

atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 

3.8 Adegan Morteza Membantu Ayahnya Membawa Susu 

Tanda Visual 

 

(menit ke 27.14) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Ahmad: “Hai, Morteza. Kau tinggal di sini? 

Morteza: “Iya” 

Ahmad: “Kau tahu di mana rumah Mohamed Reza Nematzadeh?” 

Morteza: “Kupikir di lebak sana” 

Ahmad: “Kau tahu? Aku membawa buku dia. Dan aku harus 

mengembalikannya. Apa yang harus kulakukan?” 

Morteza: “Aku tahu di mana sepupunya tinggal” 

Ahmad: “Ali Hemmati?” 

Morteza: “Iya” 

Ahmad: “Ayo, tolong antarkan aku. Kita harus bergegas” 

Morteza: “Aku harus membawa susu ini” 

Ahmad: “Baik, setidaknya beritahu di sebelah mana rumahnya?” 

Morteza: “Rumahnya di Khanevar, di jalan setapak. Ada tangga di 

depannya dan pintu biru di belakang dan ada jembatan di dekat rumah” 

Ahmad: “Apa nama kampungnya?” 

Morteza: “Khanevar” 

Ayah Morteza: ‘Morteza, bawa susunya. Ayo” 
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Tanda Denotasi 

Morteza terlihat sedang terburu-buru membantu ayahnya membawa susu 

kemudian dihentikan oleh Ahmad yang menanyakan alamat rumah Reza. 

Morteza tidak tahu rumah Reza tapi tahu rumah sepupunya yaitu Ali. 

Ahmad meminta Morteza mengantarkannya tapi Morteza tidak bisa karena 

harus membawa susu. Morteza pun memberi tahu alamat Ali pada Ahmad. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menunjukkan kebaikan Morteza yang membantu 

ayahnya membawa susu. Tidak hanya itu, meski Morteza membawa susu 

yang berat ia tetap berhenti saat ditanya oleh Ahmad dan menolong Ahmad 

dengan memberitahukan alamat rumah Ali karena ia tidak mengetahui 

alamat rumah Reza.  

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Sikap baik pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk akhlak 

pada diri sendiri. Dibuktikan oleh Morteza yang langsung berhenti saat 

ditanya oleh Ahmad meskipun membawa susu yang berat. 

2. Membantu orangtua termasuk birul walidain yang dalam ruang lingkup 

akhlak tergolong dalam akhlak dalam keluarga. Dibuktikan oleh Morteza 

yang membantu ayahnya membawa susu dan juga ketika Morteza 

dipanggil ayahnya untuk segera membawa susu tersebut ia langsung 

bergegas menghampiri ayahnya. 

3. Saling tolong menolong termasuk ukhuwah islamiyah yang dalam ruang 

lingkup akhlak tergolong dalam akhlak bermasyarakat. Saling tolong 

menolong atau disebut dengan ta’awun merupakan cara agar dapat 

membina dan meneggakkan ukhuwah islamiyah. Dibuktikan ketika 

Morteza menolong Ahmad dengan memberi tahukan alamat Ali yang 

merupakan sepupu Reza secara lengkap meski dia sendiri sedang terburu-

buru membawa susu. 
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4. Sikap baik, membantu orangtua dan saling tolong menolong yang 

ditunjukkan dalam adegan tersebut termasuk dalam akhlak yang terpuji 

atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 

3.9 Adegan warga saling membantu mengambil air 

Tanda Visual 

 

(menit ke 35.36) 

Tanpa Dialog (Tanda Verbal) 

Sekumpulan ibu-ibu paruh baya sedang mengambil air. Seorang ibu 

berbaju coklat tua membantu mengambilkan air untuk seorang ibu dengan 

baju motif bunga yang berada dihadapannya. 

Tanda Denotasi 

Terlihat sekumpulan ibu-ibu paruh baya sedang mengambil air dan ada 

juga yang sedang mencuci. Seorang ibu dengan baju coklat tua 

mengambilkan air untuk tetangganya yang mengenakan baju bermotif 

bunga. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menunjukkan hubungan baik dengan sesama tetangga 

yaitu memberikan pertolongan kepada saudara atau tetangga yang 

membutuhkan. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pertolongan pada tetangga termasuk hubungan baik dengan 

tetangga yang dalam ruang lingkup akhlak tergolong dalam akhlak 

bermasyarakat. Dibuktikan ketika seorang ibu dengan baju coklat tua 

menolong tetangganya yang mengenakan baju bermotif bunga untuk 

mengambil air. 
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2. Memberikan pertolongan pada tetangga yang ditunjukkan dalam adegan 

tersebut termasuk termasuk akhlak yang terpuji atau disebut dengan 

akhlakul mahmudah. 

3.10 Adegan ibu membukakan pintu dan membelai kepala Ahmad 

Tanda Visual 

 

(menit ke 01.13.20) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Ibu: “Kalau mau mengerjakan PR di sebelah sana saja. Kami mau tidur. 

Kalau kau sudah selesai matikan lampunya dan tidurlah” 

(Sembari membukakan pintu dan membelai kepala Ahmad) 

Tanda Denotasi 

Terlihat Ahmad dengan mata berkaca-kaca menahan tangis karena pulang 

larut malam dan tidak bisa mengembalikan buku Reza. Ia kemudian 

mengerjakan PR. Saat hendak pindah ke ruang depan untuk mengerjakan 

PR, ibunya membukakan pintu dan membelai kepalanya. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan membukakan pintu dan membelai kepalanya menandakan 

kasih sayang seorang ibu pada anaknya. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Kasih sayang orangtua kepada anak dalam ruang lingkup akhlak 

termasuk pada akhlak dalam keluarga. Terlihat dari ibu yang membantu 

Ahmad membukakan pintu dan membelai kepalanya. 

2. Kasih sayang orangtua kepada anak pada adegan tersebut juga termasuk 

akhlak yang terpuji atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 
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3.11 Adegan Ahmad mengembalikan buku Reza 

Tanda Visual 

 

(menit ke 01.19.31) 

Dialog (Tanda Verbal) 

Ahmad: “Apa PR-mu sudah diperiksa?” 

Reza Nematzadeh: “Belum” 

Ahmad: “Aku mengerjakannya untukmu” 

Tanda Denotasi 

Terlihat kelegaan dalam sorot mata Ahmad yang akhirnya bisa 

mengembalikan buku milik Reza sebelum buku PR itu diperiksa oleh guru. 

Ahmad juga telah mengerjakan PR milik Reza. 

Tanda Konotasi 

Pada adegan tersebut menunjukkan kebijaksanaan Ahmad yang  

bertanggung jawab pada Reza karena buku Reza terbawa olehnya. Terlihat 

juga keikhlasan Ahmad saat memberikan buku PR yang sudah diselesaikan 

terpancar dari sorot matanya padahal ia juga lelah setelah seharian mencari 

rumah Reza Nematzadeh. 

Berdasarkan analisis di atas maka didapati nilai-nilai pendidikan akhlak 

sebagai berikut: 

1. Sikap bijaksana pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam termasuk 

akhlak pada diri sendiri. Dibuktikan oleh Ahmad yang bijaksana dengan 

memutuskan untuk mengerjakan PR Reza karena buku milik Reza yang 

terbawa oleh Ahmad sedang ia tidak dapat mengembalikannya. 

2. Ikhlas termasuk dalam ruang lingkup akhlak yaitu akhlak terhadap Allah 

SWT. Adapun pada tabel nilai-nilai akhlak dalam Islam, keikhlasan juga 

termasuk dalam akhlak pada Allah. Sikap ikhlas ditunjukkan oleh Ahmad 

yang tanpa pamrih mengerjakan PR milik Reza agar temannya itu tidak 
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dihukum, padahal ia sendiri lelah setelah seharian mencari rumah Reza 

untuk mengembalikan buku. 

3. Bijaksana dan ikhlas yang ditunjukkan dalam adegan tersebut termasuk 

akhlak yang terpuji atau disebut dengan akhlakul mahmudah. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam film Where is The Friend’s Home? karya 

Abbas Kiarostami yaitu: (1) Berani (syaja’ah), (2) Jujur (Shidiq), (3) Tegas, (4) 

Sabar, (5) Menghormati orang lain, (6) Tawadhu (rendah hati dan tidak sombong), 

(7) Saling tolong menolong, (8) Baik, (9) Peduli sesama, (10) lemah lembut, (11) 

Ikhlas, (12) Membantu orangtua, (13) Menahan marah, (14) Menjawab salam, 

(15) Kerjasama, (16) Kasih sayang orangtua pada anak, (17) Berdzikir, (18) 

Bijaksana dan (19) lemah lembut. Nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut dalam 

ruang lingkup akhlak termasuk akhlak terhadap Allah SWT, akhlak terhadap 

Rasulullah SAW, akhlak pribadi, akhlak bermasyarakat dan akhlak dalam 

keluarga. Sedangkan pada nilai-nilai akhlak dalam Islam, nilai-nilai pendidikan 

akhlak tersebut termasuk nilai-nilai akhlak pada Allah, nilai-nilai akhlak kepada 

Rasulullah, nilai-nilai akhlak pada diri sendiri, nilai-nilai akhlak pada sesama dan 

nilai-nilai akhlak pada lingkungan dan makhluk lain. 

4.2 Saran 

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti hendak memberikan saran yang sekiranya 

dapat berguna bagi beberapa pihak: 

4.2.1 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru dalam pemilihan film sebagai 

media pembelajaran yang tidak membosankan tapi juga mengandung nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang mampu membina akhlak peserta didik, sehingga tidak 

hanya materi pembelajaran yang tersampaikan tapi juga dapat mempengaruhi 

akhlak peserta didik. 
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4.2.2 Bagi Pembaca 

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat memanfaatkan film 

berdasarkan kandungan di dalamnya tidak berdasar pada tingkat kepopulerannya. 

Film yang diteliti juga dapat digunakan dalam membina akhlak anak. Selain itu 

dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran pada 

masyarakat akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah film, 

sehingga diharapkan mampu memperbaiki kualitas perfilman tanah air. 

4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam film ini layak untuk 

diteliti. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih luas terkait 

kandungan yang terdapat dalam film atau dapat membandingkan nilai-nilai yang 

terkandung dari dua film dan akan lebih baik apabila dapat mewawancarai penulis 

atau sutrada film. 
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