
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi, sebab pada 

hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dalam 

mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya di masa yang akan datang 

sehingga mampu menghadapi perubahan zaman. Pendidikan juga memegang 

peranan penting dalam kehidupan suatu bangsa guna menjamin kontinuitas 

hidup bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari kemajuan 

pendidikan di dalam bangsa itu sendiri.  

Pendidikan merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu dan kajian 

seluruh komponen pendidikan yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat 

dipisahkan dalam upaya transfer of knowledge dan transfer of value. Integrasi 

pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan 

eksistensi perkembangan masyarakat, sebab pendidikan merupakan sarana 

penyebaran nilai-nilai ajaran agama dan menjadi medium bagi terjadinya 

transformasi nilai dan ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai pencetus corak 

kebudayaan dan peradaban manusia. 

Metode pendidikan Islam yang mendorong dan mengaktualisasikan 

segenap kemampuan kejiwaannya, akan diperoleh satu keberhasilan 

pendidikan dan pengajaran sehingga manusia akan menjadi muslim paripurna, 

yaitu manusia yang beriman, berilmu berpengetahuan, dan beramal saleh 

sesuai tuntutan ajaran islam sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur’an 

Surah Ali-Imran ayat 190-191: 
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لَۡبَِٰب  
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
َٰٖت ّۡلِ ِۡل َوٱنلهَهارِ ٓأَلَي َِٰف ٱَله ۡرِض َوٱۡختَِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰو َم ِيَن يَۡذُكُروَن    ١٩٠إِنه ِِف َخلِۡق ٱلسه ٱَّله

وَ  قَِيَٰٗما   َ َخلَۡقَت َهََٰذا  ٱَّلله َما  َربهَنا  ۡرِض 
َ
َوٱۡۡل َِٰت  ََٰو َم ٱلسه َخلِۡق  ِِف  ُروَن  َويََتَفكه ُجُنوبِِهۡم   َٰ َولََعَ ُقُعوٗدا 

َِٰطاٗل ُسۡبَحََٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱنلهارِ   ١٩١َب
Terjemah: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 

menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari 

siksa neraka.” (Qur’an 3:190-191) 

 

Untuk mewujudkan internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam, maka 

seharusnya segala daya dan upaya dilakukan oleh para pelaku pendidikan 

melalui penggunaan sumber belajar yang memadai dan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Sumber belajar tersebut diantaranya ada yang berupa 

sumber belajar yang dimanfaatkan seperti penggunaan pasar, lapangan, 

terminal, masjid dan lain sebagainya serta ada pula sumber belajar yang 

dirancang seperti buku panduan, LKS, video edukatif, buku cerita, novel dan 

film-film edukatif. 

Pendidikan Islam khususnya akhlak bagi anak, haruslah diberikan sesuai 

dengan keadaan mereka, salah satunya yaitu dengan menghadirkan hiburan 

yang mendidik yang anak senang dan mendapat pelajaran dari hiburan tersebut. 

Sebut saja tayangan dari media audio visual seperti Televisi dan Smart Phone 

yang sekarang sangat dekat dengan anak-anak. Tayangan Televisi dan Smart 

Phone merupakan sesuatu yang memenuhi cita rasa kesukaan anak, karena 

ramai, berwarna dan menyenangkan. Tayangan Televisi dan Smart Phone 

seperti film dan video yang edukatif dapat dihadirkan kepada anak sebagai 

media pembelajaran yang menyenangkan. 
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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. 

Sebagaimana dipaparkan oleh Junaidi (2009) dari hasil berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa proses belajar mengajar dengan 

menggunakan sarana audio visual mampu meningkatkan efisiensi 

pengajaran 20%-50%. Pengalaman itu dapat menambah pengetahuan 

manusia 75% didapatkan melalui indra penglihatan dan 25% didapatkan 

dengan indra pendengaran. (h. 29) 

 

Film yang bernuansa Islami sekarang mulai banyak bermunculan tidak 

hanya di televisi juga pada channel Youtube. Tepatnya pada tanggal 20 

November 2018 lalu yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW, Film animasi produk kreatif pemuda tanah air dirilis. 

Sebuah film edukasi yang memberikan kesan dan pesan moral tentang 

kehidupan berbalutkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Sebuah Animasi 

bertemakan islami berjudul Nussa dan Rara yang dirilis episode pertamanya di 

channel youtube Nussa official, menjadi sebuah nafas baru bagi dunia animasi 

Indonesia yang mengenalkan agama pada anak dengan cara menghibur. 

Dikutip dari Wikipedia (2019) Nussa adalah sebuah serial animasi 

Indonesia yang diproduksi oleh studio animasi The Litle Giantz dan 

4Stripe Production. Animasi ini ditayangkan pada layanan berbagai-

video YouTube sejak November 2018. Animasi ini sudah pernah tayang 

melalui dua saluran televisi gratis/FTA Indonesia NET. Selama 
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Ramadhan 1440 H/2019 M, Indosiar sejak Oktober 2019 dan saluran 

berbayar Malaysia Astro Ceria di tahun yang sama (para. 1). 

 

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 merupakan sebuah serial animasi yang 

terbungkus dalam cerita harian pada dunia anak-anak dengan penyampaian 

bahasa yang mudah dimengerti, di dalamnya terdapat sebuah penanaman nilai-

nilai edukasi yang mengarahkan ke dalam ajaran agama islam, pesan-pesan 

moral serta motivasi dalam kehidupan. Serial animasi Nussa dan Rara bisa 

dijadikan sebuah film yang berfungsi sebagai media pendidikan, membentuk 

kepribadian dan menuntun kecerdasan emosi anak. 

Ada tiga tokoh utama dalam serial animasi ini yaitu Nussa yang diisi 

suaranya oleh Muzakki Ramdhan, Rara yang diisi oleh Aysha Razaana Ocean 

Fajar, dan Jessy Milianty sebagai Umma, ibu dari Nussa dan Rara.  

Film Animasi Islam Nussa dan Rara telah tayang di YouTube sejak 2018 

lalu. Hingga saat ini per tanggal 09 Desember 2020 Channel YouTube Nussa 

Official tembus angka 7 juta subscriber dengan jumlah viewer lebih dari 1 juta 

viewers setiap videonya. Jadwal penayangan Nussa di YouTube yaitu setiap 

hari Jumat, pukul 04.30 WIB. 

Nussa merupakan animasi karya Indonesia yang pernah memperoleh 

beberapa penghargaan tingkat nasional, seperti Program Favorit Anak-Anak di 



5 

 

Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2019 dan Production House Inspirasi 

Pemuda Indonesia di Anugerah Syiar Ramadhan 2019. 

Tahun 2019 animasi tayang di saluran televisi gratis Indonesia NET 

selama bulan ramadan dan tayang juga di Indosiar. Selain saluran dalam negeri, 

Nussa juga tayang di serta saluran berbayar Malaysia, Astro Ceria pada tahun 

2019 kemarin. 

Nussa dan Rara seolah hadir sebagai jawaban dari keresahan para orang 

tua akan minimnya tayangan edukasi untuk anak-anak. Padatnya nilai 

keagamaan yang dibungkus dengan tayangan yang berkualitas mampu 

membuat anak-anak tertarik untuk menonton. Selain itu tayangan film tersebut 

sangat mencerdaskan dan mampu membuka wawasan keislaman dengan 

disajikan secara sederhana namun mempesona, komunikatif dan mendidik. 

Nussa dan Rara adalah serial animasi tentang kehidupan Nussa, anak 

laki-laki periang yang bercita-cita menjadi hafiz astronot. Dalam 

kehidupannya, ia selalu ditemani sang adik perempuan, Rara, yang riang dan 

menggemaskan. Mereka juga memiliki beberapa teman, seperti Abdul dan 

Shifa. 

Di setiap episode, Nussa, Rara, beserta teman-temannya akan memberi 

contoh perilaku sesuai ajaran agama Islam, seperti selalu berbuat kebaikan. 

Film ini kaya akan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Setiap episode 

dalam film ini selalu menampilkan nilai pendidikan yang ditampilkan melalui 

perilaku atau ucapan yang dilakukan Nussa, Rara, teman-temannya, ataupun 

Ummanya. Film Animasi Nussa yang banyak mengandung nilai pendidikan ini 

bisa dijadikan sebagai media bagi proses pembelajaran anak di rumah, karena 
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dalam film animasi Nussa kita akan menemukan beberapa hikmah yang 

bernafaskan Islami. 

Bermula dari latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

dalam Serial Film Animasi Islam Nussa dan Rara karya Aditya 

Triantoro” 
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1.2 Fokus Penelitian 

Saat ini per tanggal 26 maret 2021 Film animasi Islam Nussa dan Rara 

telah memasuki season 3 dengan jumlah 65-episode keseluruhan. Akan tetapi, 

penulis akan melakukan penelitian yang hanya berfokus pada Nilai Pendidikan 

Agama Islam kususnya (Pendidikan Aqidah, Syari’ah, Ibadah, Akhlak, Kisah, 

Kesehatan dan Seks) pada season 1, episode 1-5. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah 

1.3.1 Bagaimana alur cerita film animasi Islam Nussa dan Rara? 

1.3.2 Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam serial film 

animasi Islam Nusa dan Rara karya Aditya Triantoro? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, skripsi ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

1.4.1 Bagaimana alur cerita film animasi Islam Nussa dan Rara? 

1.4.2 Nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam serial film 

animasi Islam Nusa dan Rara karya Aditya Triantoro. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pendidikan Islam yang berbasis media audio visual. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai:  

1. Bahan rujukan dan evaluasi dalam mengambil keputusan dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Acuan bagi para pembaca maupun para penganalisis dalam bidang 

pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang akan mengkaji 

tentang nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam Film Serial 

Animasi Nusa dan Rara 

3. Bahan rujukan ilmiah bagi pendidik maupun orang tua untuk 

memilih serial film animasi Islam Nusa dan Rara dalam 

mengajarkan nilai-nilai pendidikan Islam.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman agar tidak terjadi kesalahpahaman 

tentang judul tersebut maka perlu kiranya ada definisi operasional dan 

penegasan istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yakni: 

1.6.1 Nilai Pendidikan Agama Islam 

Nilai pendidikan agama Islam merupakan sebuah sifat atau hal-hal 

yang pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia 

untuk mencapai tujuan hidup yaitu mengabdi pada Allah SWT, dan dasar 

setiap perilakunya merupakan ajaran Islam yang terkandung dalam Al 

Qur’an dan Sunnah Nabi yang dapat dijadikan tuntunan untuk 

membentuk manusia beriman, bertaqwa, berilmu dan berakhlak mulia. 
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1.6.2 Film Animasi Nussa dan Rara 

Film animasi Nussa dan Rara adalah film animasi yang tokoh 

utamanya adalah sepasang anak bersaudara yaitu laki-laki dan 

perempuan, dimana keduanya adalah kakak-beradik yang sangat lucu dan 

menggemaskan, meskipun diceritakan dalam serial animasi ini Nussa 

adalah penyandang disabilitas namun tetap semangat dan selalu ceria 

dalam menjalani kehidupannya. Yang dimaksud film Nussa dan Rara 

dalam penelitian ini adalah film animasi Nussa dan Rara karya produksi 

dari rumah animasi The Little Giantz yang di gagas oleh Aditya Triantoro 

dengan kolaborasi bersama 4 Stripe Production. Nilai-nilai pendidikan 

Islam pada serial film animasi Islam Nussa dan Rara season 1 episode 1-

5 merupakan wujud nyata dalam perilaku sehari-hari yang di dalamnya 

banyak sekali mengandung pesan moral dan nilai-nilai pendidikan agama 

Islam. 

  


