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NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM FILM ANIMASI NUSSA DAN 

RARA KARYA ADITYA TRIANTORO EPISODE 11-20 

Abstrak 

Alfian, Moch. Sahrul. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Film Animasi Nussa dan 

Rarra Karya Aditya Triantoro Episode 11-20. Skripsi, Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, 

Pembimbing 1: Drs. H. Azhar Haq. Pembimbing 2: Moh. Eko Nasrulloh, M. 

PdI 

Kata Kunci: Nilai Pendidikan Islam, Film Nussa dan Rarra  

Peranan Pendidikan Islam pada kalangan umat Islam merupakan sebuah 

investasi yang besar sebagai cita-cita dalam mewujudkan kehidupan beragama. 

Dimana dari nilai-nilai pendidikan Islam akan melahirkan sebuah adat kebiasaan dan 

pola tingkah laku sebagai pencapaian dari keilmuannya, hingga diharapkan dapat 

disampaikan dan diamalkan, supaya dapat tersampainya sebuah nilai-nilai keislaman 

terhadap generasi penerus bangsa. 

Dalam perkembangan dunia pendidikan sekarang ini telah memasuki masa 

milenial, dimana pendidikan mulai bertranformasi dari media cetak menuju media 

digital, Film Animasi Nussa dan Rara adalah sebuah film animasi yang bercerita 

tentang kehidupan sehari-hari kakak beradik Nussa dan Rara yang sangat cocok 

ditonton oleh anak, yang dibungkus dalam cerita harian dan lagu-lagu dengan 

penyampaian bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, selain itu terdapat 

penanaman nilai-nilai edukasi yang mengarahkan ke dalam nilai-nilai ajaran agama 

Islam, pesan-pesan moral serta motivasi terhadap kehidupan, khususnya bagi anak.  

Film serial animasi Nussa dan Rara bisa dijadikan sebuah rujukan film yang 

berfungsi sebagai media pendidikan, penanaman akhlak mulia, untuk membentuk 

karakter kepribadian yang baik, dan menuntun kecerdasan emosional anak. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam film animasi Nussa dan Rara, khususnya pada 

episode 11-20 yang dipilih oleh peneliti. 

Dari latar belakang maka peneliti memiliki tiga fokus penelitian, yaitu: 

pertama, nilai nilai pendidikan Islam apa saja yang terdapat dalam film animasi Nussa 

dan Rara karya Aditya Triantoro Episode 11-20? Kedua, Bagaimana konsep 

pendidikan Islam yang terdapat dalam film animasi Nussa dan Rara karya Aditya 

Triantoro Episode 11-20? Ketiga, Bagaimana relevansi film animasi Nussa dan Rara 

karya Aditya Triantoro dalam pendidikan Islam. Keempat, Bagaimana relevansi film 

animasi Nussa dan Rara dengan konsep pendidikan Islam menurut Hamka 
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Untuk mencapai Tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan jenis penelitian 

kajian pustaka atau library research. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber 

data primer, yaitu vidio film animasi Nussa dan Rara, dan sumber data sekunder yaitu 

berupa buku-buku, majalah, dan literatur-literatur yang relevan yang relevan dengan 

penelitian untuk memperkuat pendapat dan melengkapi hasil penelitian. 

Hasil penelitian ini adalah terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam film 

animasi Nussa dan Rara karya Aditya Triantoro episode 11-20 yaitu Jangan kalah 

sama setan, Tak bisa balas, Rarra sakit, Libur jangan lalai, Jadi suka sayur, Latihan 

puasa, Bukan Mahrom, Puasa pertama Rarra, Baik itu mudah, dan Sedia payung 

sebelum hujan. Nilai-nilai pendidikan Islam tersebut meliputi pendidikan akidah, 

pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Adapun konsep pendidikan Islam dalam 

film animasi Nussa dan Rara yaitu ingin mewujudkan sebuah sebuah kesempurnaan 

umat manusia yang terdapat dari pengamalan ilmu serta akhlak untuk dapat 

mendekatkan diri kepada Allah. Relevansi film ini dalam pendidiakan Islam, yaitu: 

tujuan, komponen pendidikan Islam, dasar pendidikan Islam, dan sebuah tayangan 

dakwah. Nilai-nilai yang terdapat dalam film ini berhubungan dengan konsep 

pendidian Islam menurut Hamka yakni urgensi pendidikan, materi pembelajaran, 

tujuan pendidikan, dan pendidik. 

Hal yang perlu diperhatikan sebagai saran-saran yaitu: bagi seorang pendidik 

film ini mampu dijadikan sebuah media pembelajaran yang memberikan nilai-nilai 

pendidikan Islam, bagi para orang tua untuk mampu mengarahkan anak-anaknya dalam 

memilih dan memilah sebuah tontonan terutama yang mengandung sebuah pendidikan. 

 

 

ABSTRAK  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. KONTEKS PENELITIAN 

 Pendidikan memiliki pengertian sebagai sebuah runtunan proses 

dalam upaya pengubahan sikap dan tata laku pada diri seseorang atau 

sekelompok orang dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui 

kegiatan pengajaran, pelatihan, proses perbuatan dan cara mendidik. 

Berbeda dari pendidikan pada umumnya yang berawal dari dasar konsep 

manusia dengan basis filosofinya masing-masing, pendidikan Islam 

dibangun atas dasar konsep manusia yang di dalamnya merupakan ranah 

lingkup dari Islam. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan 

“khalifatullah” di muka muka bumi. Oleh karenanya, manusia diberikan 

oleh Allah dengan segenap potensi diri yang diberikan dan disediakan untuk 

kekhalifahannya. Potensi tersebut terwujud dalam dua bentuk yaitu 

mengarah pada kecenderungan kepada hal-hal yang baik dan 

kecenderungan kepada hal-hal yang kurang baik. 

Peranan Pendidikan Islam pada kalangan umat Islam merupakan 

sebuah investasi yang besar sebagai cita-cita dalam mewujudkan kehidupan 

beragama. Dimana dari nilai-nilai pendidikan Islam akan melahirkan 

sebuah adat kebiasaan dan pola tingkah laku sebagai pencapaian dari 

keilmuannya, hingga diharapkan dapat disampaikan dan diamalkan, supaya 

dapat tersampainya sebuah nilai-nilai keislaman terhadap generasi penerus 

agar supaya memberikan contoh-contoh tingkah laku dalam berakhlak 

mulia melalui sarana pendidik. 



Dalam perkembangannya di dalam dunia pendidikan sekarang ini telah 

memasuki masa milenial, dimana pendidikan mulai bertranformasi dari media 

cetak menuju media digital, seiring dengan pesatnya kemajuan perkembangan 

teknologi. Pada saat ini dalam penyampaian pendidikan dapat dilakukan 

melalui berbagai macam metode dalam penerapannya, salah satunya adalah 

dengan menggunakan media elektronik. Dalam penggunaannya pada saat ini 

sangatlah membantu dalam pencapaian suatu proses pendidikan, namun dapat 

pula menjadi penghambat dalam perkembangan di dunia pendidikan bilamana 

tidak dimanfaatkan dengan baik dalam penggunaannya.  

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, 

dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik seperti radio, 

televisi, komputer, handphone, dan lain-lain. Media elektronik banyak 

digunakan sebagai sarana hiburan, pendidikan, informasi dan komunikasi. Saat 

ini anak-anak tidak hanya belajar dari buku saja, melainkan juga dapat belajar 

melalui sarana pembelajaran lain seperti televisi, komputer, dan internet. 

Banyak informasi yang tidak didapatkan di dalam buku bisa mereka dapatkan 

dengan mengakses informasi yang ada di berbagai media elektronik. 

Media elektronik sangat bermanfaat untuk pendidikan anak jika 

digunakan dengan benar, akan tetapi saat ini kebanyakan dalam 

menyalahgunakan media elektronik dikarenakan kurangnya pengawasan dari 

orang tua. orang tua sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak-anaknya 

harus mampu memilih dan memilah sebuah konten yang memuat edukasi 



sehingga diharapkan dapat menanamkan sebuah nuansa nilai-nilai islami, salah 

satunya dengan memberikan film eduaksi. Semakin berkembangnya kemajuan 

teknologi maka akan berdampak pula akan semakin lebih waspadanya orang 

tua untuk mengontrol kemajuan teknologi agar tidak disalahgunakan. 

Film merupakan salah satu media komunikasi moden yang efektif untuk 

menghibur sekaligus menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi sikap, 

pola pikir dan membuka wawasan bagi para penonton (Wegig 2019:45). Selain 

itu, kisah-kisah edukatif dapat melahirkan kehangatan perasaan dan aktivitas 

serta vitalitas di dalam jiwa yang selanjutnya dapat memotivasi manusia untuk 

mengubah perilakunya dan memperbaharui tekadnya sesuai dengan tuntunan, 

perjalanan dan akhir kisah serta pengambilan pelajaran dari isi film tersebut. 

Namun, tentu tidak semua film bisa menjadi media pendidikan dan sumber 

belajar. Film yang bisa menjadi media pendidikan adalah yang memuat nilai-

nilai cerita yang mendidik manusia secara menyeluruh. Sedang cerita yang baik 

adalah cerita yang mampu mendidik akal budi, imajinasi dan etika seseorang 

serta mengembangkan potensi pengetahuan yang mendidik. 

Film edukasi pada saat ini dapat dengan mudah di cari dan diakses. 

Salah satu film edukasi yang memuat dan memberikan kesan dan pesan moral 

tentang kehidupan yang berbalutkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

satuan film animasi yang bertemakan Islami dengan berjudul Nussa dan Rara 

yang merupakan karya film animasi produk kreatif pemuda tanah air yang 

terdapat di channel youtube Nussa official, film ini menjadi sebuah nafas baru 



bagi dunia animasi Indonesia yang mengenalkan nilai-nilai agamis pada anak 

dengan cara yang menghibur. Animasi ini merupakan produk rumah aniamsi 

“The Little Giantz” yang beranggotakan 4 Stripe Produktion yaitu: Aditya 

Triantoro sebagai Chief Executive Officer The little Giantz, Bony Wirasmono 

sebagai Creative Director, Yuda Wirafianto sebagai Executive Produser, dan 

Ricky Manoppo sebagai Producer Animasi “Nussa”. 

Film Animasi Nussa dan Rara adalah sebuah film animasi yang 

bercerita tentang kehidupan sehari-hari kakak beradik Nussa dan Rara yang 

sangat cocok ditonton oleh anak, yang dibungkus dalam cerita harian dan lagu-

lagu dengan penyampaian bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, selain 

sebuah tontonan hiburan kepada anak yang menyenangkan dan mengasyikan, 

terdapat sebuah penanaman nilai-nilai edukasi yang mengarahkan ke dalam 

nilai-nilai ajaran agama Islam, pesan-pesan moral serta motivasi terhadap 

kehidupan, khususnya bagi anak. Film serial animasi Nussa dan Rara bisa 

dijadikan sebuah rujukan film yang berfungsi sebagai media pendidikan, 

penanaman akhlak mulia, untuk membentuk karakter kepribadian yang baik, 

dan menuntun kecerdasan emosional anak. 

Bermula dari konteks penelitian tersebut maka penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

dalam Serial Film Animasi Islam Nussa dan Rara karya Aditya Triantoro 

Episode 11-20”. 

 



B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarakan konteks diatas penelitian ini mengarah kepada fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam serial 

animasi Nussa dan Rara episode 11-20? 

2. Bagaimana konsep Pendidikan Islam dalam serial animasi Nussa dan Rara 

Episode 11-20? 

3. Bagaimana hubungan serial animasi Nussa dan Rara dalam dunia 

pendidikan Islam? 

4. Bagaimana relevansi film animasi Nussa dan Rarra dengan konsep 

pendidikan Islam menurut HAMKA? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam serial film animasi Nussa dan Rara yang meliputi: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam serial 

animasi Nussa dan Rara episode 11-20.  

2. Untuk mengetahui konsep pendidikan Islam dalam serial animasi Nussa 

dan Rara episode 11-20.  

3. Untuk mengetahui hubungan serial animasi Nussa dan Rara episode 11-20 

dalam dunia pendidikan Islam. 



4. Untuk mengetahui relevansi film animasi Nussa dan Rarra dengan konsep 

pendidikan Islam menurut HAMKA 

 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada prodi 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Univeritas Islam 

Malang. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangsih keilmuan 

dalam mengembangkan khasanah ilmu pendidikan Islam yang berbasis 

audio visual. 

2. Secara Praktis 

a. Bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan terhadap 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

b. Refrensi dalam pelaksanaan pembenahan dan pengembangan kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Acuan bagi para pembaca maupun para penganalisis dalam bidang 

pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam. 

d. Bahan rujukan ilmiah bagi pendidik maupun orang tua untuk memilih 

sebuah tontonan yang mendidik putra-putrinya 

 

E. METODE KAJIAN 



1. Jenis Penelitian  

Dalam penyusunan pembuatan skripsi ini, peneliti bertumpu kepada 

kajian pustaka (library Reseach), yakni menyajikan argumentasi dalam 

penalaran keilmuan yang akan menghasilkan paparan hasil dari kajian 

pustaka dan hasil pola pikir peneliti terhadap suatu masalah yang berisikan 

kejadian dalam suatu topik yang memuat beberapa ide atau gagasan yang 

memiliki sangkutan dengan data yang bersumber dari sumber pustaka (Zed, 

2008:15). Pada penelitian ini sumber pustaka yang gunakan dan di teliti 

adalah Film Animasi Islam Nussa dan Rara karya Aditya Triantoro episode 

11-20. 

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif yang 

berusaha mengupas suatu masalah ataupun peristiwa sebagaimana adanya. 

Hasil penelitian akan dipaparkan dan dideskripsikan secara objektif dengan 

apa adanya dan sebenar-benarnya dalam keadaan objek yang diteliti. 

F. SUMBER DATA 

1. Sumber Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara spesifik 

menjadi bahan objek dalam penelitian ini. Adapun data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah video film Nussa dan Rara yang 

dipilih sebanyak 10 episode yakni dari episode 11-20 yang telah dipilih dan 

ditentukan oleh peneliti. 

2. Sumber Sekunder 



Sumber data sekunder merupakan sumber data sebagai 

pendukung dan penunjang data primer dalam melengkapi suatu temuan 

tema dari hasil penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berbagai tulisan yang membahas mengenai isi dari 

film animasi Nussa dan Rara yang di muat dan diambil dari beberapa 

sumber seperti buku-buku Pustaka : Al Adab Al Mufrod (kumpulan Hadits 

adab dan akhlak seorang muslim) karangan Syaikh Dr Luqman Assalafi, 

Al-lu’luwal Marjan (kumpulan hadits  shahih Bukhori Muslim) karya 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ensiklopedia Hadits terjemahan 

Kutubussittah. Sumber dari jurnal, seperti:  Vicratina jurnal Pendidikan 

Islam dan data-data lainnya yang relevan dengan judul penelitian. 

 

G. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

diharapakan dapat memperoleh data secara langsung, yang meliputi sumber 

dari buku-buku maupun data-data yang memiliki keterkaitan dengan objek 

penelitian, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (Riduwan,2011:35). 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti halnya 

buku, tabloid, koran, dan dari media audio visual seperti video, televisi dan 

internet untuk mencari data mengenai film Nussa dan Rara, serta nilai-nilai 

yang terkandung dalam pendidikan Islam.  



Dalam tahapan ini kemudian dilakukan penulisan terhadap pengamatan 

dari film animasi Islam Nussa dan Rara episode 11-20. langkah-langkah 

pengumpulan data yang dimaksud adalah: 

a) Memutar film yang dijadikan obyek penelitian 

b) Mentransfer gambar ke dalam tulisan 

c) Mentransfer rekaman dalam bentuk tulisan atau skenario (transkip) 

d) Menganalisis isi untuk kemudian mengklasifikasikan berdasarkan 

pembagian yang telah ditentukan 

e) Mencocokkan dengan buku-buku bacaan yang relevan 

 

H. TEKNIK ANALISIS DATA 

Dalam menganalisis data yang sudah di dapatkan dan terkumpul, teknik 

yang digunakan yakni jenis analisis isi atau content analysis, yaitu penelitian 

yang dilakukan terhadap suatu informasi, yang di simpan dalam rekaman, baik 

berupa gambar, suara ataupun tulisan (Arikunto,1998:128). Kemudian 

dilakukan interpretasi secara deskriptif yakni dengan memberikan stimulus 

berupa gambaran dan penafsiran serta uraian tentang data yang sudah 

terkumpul. 

Langkah-langkah analisa data adalah sebagai berikut: 

a) Memutar film yang dijadikan obyek penelitian 

b) Mentransfer rekaman kedalam bentuk tulisan atau skenerio 

c) Memaparkan sinopsis dalam film dari episode 11-20 



d) Menganalisa isi film dan mengklasifikasikannya mengenai materi dan 

muatan-muatan pendidikan yang terdapat dalam film tersebut 

e) Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

 

I. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Nilai Pendidikan Islam 

Nilai pendidikan Islam ialah kajian keilmuan atau ilmiah yang 

bersifat dan memiliki tindakan prilaku yang berguna bagi diri sendiri dan 

orang lain ataupun kepada sekelilingnya dengan hasil penanaman dari 

pendidikan islam. Hasil dari pendidikan Islam yang terlaksana dalam 

kehidupan sehari-hari diharapkan mampu memberikan sebuah 

kemanfaatan. Pembahasan nilai pendidikan Islam meliputi sebuah 

pengajaran tentang pendidikan akhlak, aqidah, dan pendidikan ibadah yang 

berdasarkan melalui sumber Al qur’an dan Hadist. 

2. Film Animasi Nussa dan Rara 

Film animasi Nussa dan Rara merupakan film animasi yang 

menceritakan tokoh seorang keluarga kakak beradik. Yang merupakan 

sebuah tontonan yang ditayangkan dengan adegan-adegan yang menghibur 

serta menyenangkan sekaligus dikemas dengan nilai-nilai pendidikan 

Islam. Dikisahkan mengenai tokoh si Rara gadis cilik yang berusia 5 tahun 

yang gemar bermain dan si kakak yaitu kak Nussa yang selalu menyayangi 



adiknya, seorang anak laki-laki yang tak mempunyai kaki kiri dan memakai 

kaki pasangan, tetapi mempunyai semangat luar biasa yang pantang 

menyerah.  

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Film merupakan media yang sangat berpengaruh dalam pendidikan 

melebihi media-media yang lain, Film mampu memberikan ruang dalam 

sebuah pemahaman pendidikan islam di dalam tanyangan film animasi, jika di 

dalamnya memberikan muatan nilai-nilai Pendidikan Islam berupa nilai akidah, 

nilai ibadah dan nilai akhlak yang dapat menambah pengetahuan serta mendidik 

rohani dan jasmani manusia, sehingga diharapkan mampu memberikan hal 

yang positif kepada penonton yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.  

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat diambil kesimpulan 

bahwa film animasi Nussa dan Rara karya Aditya Triantoro dkk, pada setiap 

episodenya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu nilai pendidikan 

aqidah, nilai pendidikan ibadah, dan nilai pendidikan akhlak. Dalam hal ini 

peneliti membahas 10 episode dari episode 11 sampai episode 20 yaitu : Jangan 

kalah sama setan, Tak bisa balas, Rarra sakit, Libur jangan lalai, Jadi suka 

sayur, Latihan puasa, Bukan Mahrom, Puasa pertama Rarra, Baik itu mudah, 

dan Sedia payung sebelum hujan. Dalam ke sepuluh episode tersebut 

mangandung nilai pendidikan Islam, yaitu: pertama, nilai syariah berupa cara 

menghindari sifat amarah dan cara untuk meredam sifat amarah yang termasuk 

juga kedalam ibadah ghoiru mahdah. kedua, nilai akhlak yang berupa 



berhubungan baik antara kakak dan adik, nilai syariah berupa membantu orang 

tua yang juga merupakan ibadah ghoiru mahdah, ketiga, nilai syariah berupa 

bersabar saat diberikan cobaan sakit yang juga termasuk ibadah ghoiru mahdah. 

keempat, nilai syariah berupa memanfaatkan waktu dengan baik dan tidak lalai 

ketika waktu senggang yang juga merupakan ibadah ghoiru mahdah. kelima, 

nilai Syariah mengenai memakan sayur-sayuran dan buah-buahan agar tubuh 

menjadi sehat dan nilai ibadah ghoiru mahdah berupa berdoa sebelum makan. 

keenam, nilai syariah berupa rasa semangat menyambut bulan suci ramadhan 

serta belajar puasa yang juga merupakan ibadah mahdah. ketujuh, nilai akhlaq 

berupa sopan kepada yang lebih tua, dan nilai syariah mengenai mahrom. 

Menghormati yang lebih tua juga termasuk kedalam ibadah ghoiru mahdah. 

kedelapan, nilai syariah berupa menjaga kebersihan, yaitu menggosok gigi 

yang juga merupakan ibadah ghoiru mahdah, dan nilai Akhlaq berupa makan 

secukupnya. Kesembilan, Nilai aqidah berupa nussa yang mengatakan kepada 

Rarra bahwa rezeki semuanya dari Allah, Kemudian nilai Syariah berupa setiap 

kebaikan yang kita lakukan akan berbuah kebaikan, berbuat kebaikan termasuk 

kedalam ibadah ghoiru mahdah. Kesepuluh, Nilai Syariah, berupa kita harus 

menjaga kebersihan dan kesucian yang juga termasuk kedalam ibadah ghoiru 

mahdah. Relevansi film animasi tersebut pada pendidikan Islam ialah: 

memberikan nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya tiap episodenya, juga 

sebagai sarana dakwah terhadap pendidikan Islam yang dikemas dengan film 

animasi yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nilai-



nilai yang terdapat dalam film ini sesuai dengan konsep pendidikan munurut 

Hamka yakni urgensi pendidikan, tujuan pendidikan, materi pembelajaran, dan 

pendidik. 

B. SARAN 

1. Kepada pendidik dan pengamat pendidikan agar selalu meningkatkan sebuah 

kualitas pendidikan melalui media-media yang bervariasi salah satunya film 

animasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan, agar materi yang 

disampaikan dapat diterima dengan mudah dan dianalisis dengan maksimal 

oleh peserta didik, serta mampu untuk dijadikan sebuah pedoman dalam 

menjalani kehidupan sehari-hari. Film animasi Nussa dan Rara adalah salah 

satu film yang dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan media pembelajaran 

khususnya untuk pendidikan Islam. 

2. Orang tua hendaknya mampu mendampingi anak-anaknya dalam memilih 

sebuah konten hiburan untuk ditonton, selain itu sebuah kontrol dan 

pengarahan orang tua sangat penting dalam mengarahkan kepada anak-anak 

sebuah tontonan apa yang pantas untuk anak seusia mereka, bimbingan orang 

tua juga sangat diperlukan untuk dapat mengambil hikmah dari setiap tontonan 

dan pelajaran dari setiap film yang mereka tonton agar sebuah film tidak hanya 

sebagai media hiburan semata. Film animasi Nussa dan Rara adalah salah satu 

film yang dapat digunakan oleh para orang tua sebagai media pembelajaran 

untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. 



3. Peneliti yang akan meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam film 

animasi Nussa dan Rara karya Aditya Triantoro dkk, maupun sejenis agar 

dapat lebih variatif dalam mengembangkan sebuah temuan data, untuk mampu 

lebih mendalami sebuah temuan yang diperoleh dengan mendapatkan makna 

yang luas dan dapat berguna bagi banyak orang. 

 



DAFTAR RUJUKAN 

 

 

Abdullah, A.M, dkk. (2013). Ensiklopedia Hadits: Terjemah Kutubussitah. Jakarta: 

Almahira 

Achmadi. (2005). Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentris. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Al-Albani, M.N. Shahih At-Targhib wa At-tarhib. Darul Haq: Bekasi 

Al-Fauzan, S. (2001). Kitab Tauhid. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 

Al-Ghazali, Imam. (1990) Ihya’ Ulumuddin, Jilid I, Terj. Muhammad Zuhri, 

Semarang: Asy-Syifa 

Ali, A. B. (1933). Shahih Ibnu Hibban. Jakarta: Pustakan Azzam  

Alim, M. (2006). Pendidikan Agama Islam, Upaya Pembentukan Pemikiran dan 

Kepribadian Muslim. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

An-Nawawi, I. (2013). Matan Hadits Arbain An-Nawawi. Solo: Insan Kamil 

Anisa. INI-Network. (2019). Mengenal Nussa dan Rara, Film Animasi Bertema 

Islam. (online), (https://rencongpost.com). Diakses pada 2 januari 2019. 

Ardani, M. (2005). Nilai-nilai Akhlak atau Budi Pekerti dalam Ibadat dan Tasawuf. 

Jakarta: CV Karya Mulim. 

Ariani. Meldina. (2015). Representasi Kecantikan Wanita dalam Film 200 Pounds 

Beauty Karya Kim Young Hwa. eJournal Ilmu Komunikasi. 

Arikunto, Suharsimi. (1998). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

As-Syakroni, A.W. (1997). Mizanul Kubro. Jakarta: Darul Kutub Ilmiyah  

Athiyah,  al-A. (1969). At-Tarbiyatul Islamiyah wa Falasafatuha. Mesir: Baitu Halbi. 

At-Tizmidzi, I. (2003). Mengenal Rasulullah Lebih Dekat. Semarang: Keira 

Publishing 

At-Tirmidzi, I. (1990). Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Surabaya: 

Ummul quro 

https://rencongpost.com/


CNN Indonesia. (2018). Animasi Nussa: Kenalkan Agama pada Anak dengan Cara 

Menghibur. (Online), (https://www.cnnindonesia.com)  Diakses pada 30 

November 2018. 

Chabib Thoha. (1996). Kapita Selekta Pendidikan.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Departemen Agama RI. (1994). Al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: 

PT. Kumudasmoro Grafindo 

 

Fuad, M.A.B. (1992). Al-lu'luwal Marjan: Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim. 

Surabaya: Pustaka Madina 

Hamka. (1972). Lembaga Hidup. Jakarta: Djajamurni 

Hamka. (1979). Kenang-kenangan Hidup. Jakarta: Bulan Bintang 

Hamka. (1980). Falsafah Hidup. Medan: Pustaka Islamiyah 

Hamka. (1984). Pelajaran Agaman Islam. Jakarta: Bulan Bintang 

Hitami, M. (2004). Mengonsep Kembali Pendidikan Islam. Riau: Infinite Press. 

Ibrahim, Muslim (2001). Pembelajaran Kooperatif. Surabaya : Universitas Press 

 

Ilyas, Y. (1995). Kuliah Aqidah Islam. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan 

Pengamalah Islam. 

Imam Nawawi,1419 H. Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab, dengan penyempurnaan 

Muhamma Najieb al-Muthi’i, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-’Arabi 

 

Kadir, A. dkk. (2012). Dasar-dasar Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

Kaelan. (2008). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma. 

Luqman, A. Syaikh. (1992). Al-adab Al-Muftad: Kumpulan Hadits Adab & Akhlaq 

Seorang Muslim. Jakarta: Griya Ilmu 

McGraw, I. F. (2002). Macromedia Flash Animation & Cartooning : A Creative Guide. 

California: Hill/Osborn. 

Muchtar, H. J. (2008). Fikih Pendidikan. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 

Muhammad, A.(2006)  Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan pemikiran 

dan kepribadian muslim. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

 

Muhmidayeli. (2013). Filsafat Pendidikan. Bandung: Refika Aditama. 

https://www.cnnindonesia.com/


Mustofa al-Khin, dkk. (2003) al-Fiqh al- Manhaji ‘Ala mazhab al-Imam al-Syafie. 

Damsyik: Darul Qalam 

 

Nawawi, I. Najieb, M. (1419 H) . Al-Majmu’ Syarhul Muhadzab Juz 1, Beirut: Dar 

Ihya at-Turats al-’Arabi 

Nyoman, Kutha. 2014. Penelitian Sastra: Teori, Metode, dan Teknik. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

 

Riduwan. (2011). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti 

Pemula. Bandung. Alfabeta. 

Shiddieq. Umay M. Dja’far. (2014) Ibadah Mahdhah dan Ghairu Mahdhah. 

http://umayonline.wordpress.com. 

Shihab, M. Q. (1996). Wawasan Al Qur’an: Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan 

Umat. Bandung: Mizzan. 

Shihab, M. Q. (2006). Wawasan Al-Qur’an tentang Zikir & Do’a. Ciputat: Lentera 

Hati. 

Sulistyono, T. (1991). Pendidikan Nilai Untuk Sekolah Dasar. Cakrawala Pendidikan. 

Yogyakarta: Pusat Pengabdian Masyarakat IKIP Yogyakarta. 

Wegig,  at al. (2019). Nilai Pendidikan Karakter Pada Film Sang Kiai. Retrieved 

November 3, 2019, from (online) website: https://jurnal.isi-

dps.ac.id/index.php/mudra/article/view/639/346 

Yusuf Arif. (2017). Pengertian Animasi. 14 November. 

https://doi.org/10.1109/TCOM.1979.1094486 

Zainuddin. (2009). Pendidikan Islam. Malang: UIN Malang Press. 

Zakiyah, Q. Y. & R. (2014). Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: Pustaka 

Setia. 

Zed, Mestika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta : Yayasan Obor 

Indonesia. 

Zubaedi. (2012). Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

 

http://umayonline.wordpress.com/

	cover.pdf (p.1-12)
	BAB I.pdf (p.13-23)
	BAB V.pdf (p.24-27)
	DAFTAR RUJUKAN.pdf (p.28-30)

