
 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Nilai Pendidikan Agama Islam 

2.1.1 Pengertian Nilai Pendidikan Agama Islam 

Menurut Aziz (2009) “Pendidikan agama Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam” 

(h. 10). “Pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, 

sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan 

manusia, baik duniawi maupun ukhrawi” (Arifin, 2011, h. 7). Pendidikan 

agama Islam berarti sistem pendidikan yang dapat memberikan 

kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan 

cita- cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak 

kepribadiannya. 

Dalam pengertian ini dapat dimaknai bahwa pendidikan Islam 

merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat beberapa komponen 

yang saling terkait. Misalnya sistem akidah, syariah dan akhlak, yang 

meliputi domain afektif, kognitif dan psikomotorik, yang keberartian satu 

unsur terpengaruh dari keberartian unsur yang lain. 

Pendidikan agama Islam merupakan sebuah pendidikan yang 

harus dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang jelas 

melalui syariat Islam. Pendidikan agama Islam berlaku universal 

dan hendaknya diarahkan untuk menyadarkan manusia bahwa diri 

mereka adalah hamba Tuhan yang berfungsi menghambakan 

kepada-Nya. (Alam, 2016, h. 106) 
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Menurut Ramayulis (2005) “Nilai pendidikan agama Islam adalah 

upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak 

mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab 

suci Al-Qur’an dan Al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

latihan serta penggunaan pengalaman” (h. 21). Di mana pendidikan 

agama Islam yaitu usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara 

sadar mengajarkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan 

fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik 

maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. 

2.1.2 Dasar Pendidikan Agama Islam 

1. Al-Qur’an 

Para Ulama menyebutkan definisi Al-Qur’an mendekati 

maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan 

bahwa: 

القرآن هو الكم اَّلل المزنل لَع حممد عليه السالم المتعبد بتالوته 

“Al-Qur’an adalah firman Allah SWT. yang diturunkan kepada nabi 

Muhammad SAW. Dimana membacanya menjadi nilai ibadah” 

 

Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam pertama dan utama. Al- 

Qur’an adalah kitab suci yang memuat firman-firman Allah, 

yang disampaikan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad 

yang tujuannya untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi 

umat manusia dalam mencapai kesejahteraan di dunia dan 

kebahagiaan di akhirat kelak. (Ali, 2017, h. 93) 

 

Isi dalam kitab suci Al-Qur’an yaitu, petunjuk mengenai akidah yang 

harus diyakini oleh manusia, petunjuk mengenai syariah, akhlak, 

kisah-kisah umat manusia di zaman lampau, berita-berita tentang 
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zaman yang akan datang, yaitu tentang kehidupan akhir manusia 

yang disebut kehidupan akhirat. 

Kitab Al-Qur’an merupakan sumber inspirasi dan aktivitas 

manusia dalam setiap sendi kehidupannya, yang akan mengantarkan 

manusia yang mampu berdialog secara ramah dengan dirinya 

sendiri, dengan alam sekitar, dan dengan Tuhannya, maka Al-Qur’an 

menjadi landasan yang kokoh dan paling strategis bagi orientasi 

pengembangan intelektual, spiritual dan kesempurnaan hidup 

manusia. 

Nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an selamanya abadi dan 

selalu relevan pada setiap waktu dan zaman, yang terjaga dari 

perubahan apapun. Perubahan dimungkinkan hanya 

menyangkut masalah interpretasi mengenai nilai-nilai 

instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional. 

Sehingga pendidikan agama Islam yang ideal sepenuhnya 

mengacu pada nilai-nilai dasar Al-Qur’an tanpa sedikitpun 

menyimpang darinya. (Nafis, 2011, h. 38) 

 

2. Al-Hadits 

Secara umum Al-Hadits adalah segala bentuk perkataan, 

persetujuan, serta beberapa ketetapan dari Rasulullah SAW. Yang 

dijadikan sebagai suatu dasar ketetapan dalam hukum agama Islam. 

Menurut Ash-Shiddieqy (1999) “Hadis mengandung beberapa 

makna, seperti jadid, qarib dan khabar” (h. 1). Kata jadid merupakan 

lawan dari kata qadim, berarti yang baru. “Qarib berarti yang dekat, 

atau yang belum lama terjadi. Adapun khabar berarti warta, yaitu 

sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada 

orang lain” (Wahid, 2011, h. 3). 
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Menurut Abdul Baqi (2010) bila menyimak ayat-ayat Al-

Qur’an, setidaknya ditemukan sekitar 50 ayat yang secara tegas 

memerintahkan umat islam unuk taat kepada Allah dan juga kepada 

Rasul-Nya, diantaranya dikemukakan sebagai berikut: 

…  ْْۚ َُٰكۡم َعۡنُه فَٱنَتُهوا َُٰكُم ٱلرهُسوُل فَُخُذوُه َوَما َنَهى    …َوَمآ َءاتَى
Terjemah: “Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka 

terimalah dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.” 

(Qur’an 59:7) 

 

Menurut ulama ayat tersebut memberi petunjuk secara umum 

yakni semua perintah dan larangan yang berasal dari Nabi wajib 

dipatuhi oleh orangorang yang beriman. Dengan demikian ayat ini 

mepertegas posisi hadis sebagai sumber ajaran islam. Oleh karena itu 

kewajiban patuh kepada Rasulullah merupakan konsekuenis logis 

dari keimanan seseorang. 

Dalam surat An-Nisa ayat 80 juga dikemukakan: 

  َ َطاَع ٱَّلله
َ
ن يُِطِع ٱلرهُسوَل َفَقۡد أ    …مه

Artinya: “Barang siapa yang mengikuti Rasul maka 

sesunguhnya ia telah mentaati Allah.” (Qur’an 4:80) 

 

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada 

Rasulullah merupakan salah satu tolok ukur kepatuhan seseorang 

kepada Allah. Hanya saja perlu dipertegas bahwa indikasi yang 

terdapat dalam ayat tersebut diatas, bukan perintah yang wajib ditaati 

dan larangan yang wajib ditinggalkan adalah yang disampaikan oleh 

beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasulullah. 
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Menurut Imam Syafi’i Ada tiga peranan Al-Hadits sebagai 

sumber ajaran Islam kedua, yaitu: 

1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum yang tersebut 

dalam Al-Qur’an yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid dan 

taqrir. 

2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksuud dalam Al-

Qur’an 

3. Menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak 

ada dalam Al-Qur’an. Fungsi Sunnah dalam bentuk ini dikenal 

dengan istilah Itsbat. (Tasbih, 2010, h. 336) 

3. Ijtihad 

Ijtihad adalah “usaha sungguh-sungguh yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai ilmu 

pengetahuan dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat 

untuk mencari, menemukan dan menetapkan nilai dan norma 

yang tidak jelas atau tidak terdapat patokannya di dalam Al-

Qur’an dan Al-Hadits” (Ali, 2007, h.121). Ijtihad merupakan 

suatu proses karenanya dapat dilakukan bersama-sama oleh 

beberapa orang (yang hasilnya menjadi ijma atau konsesus dan 

dapat pula dilakukan oleh orang tertentu yang hasilnya menjadi 

qiyas atau analogi). 

Berakhirnya kenabian dan turunnya wahyu dengan 

wafatnya Rasulullah SAW. hakikatnya mengandung nilai yang 

sangat penting bagi manusia. Ijtihad sebagai langkah untuk 
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memperbaharui interpretasi dan pelembagaan ajaran Islam dalam 

kehidupan yang berkembang ini. 

Ijtihad dalam aplikasinya dapat meliputi seluruh aspek 

ajaran Islam, termasuk juga aspek kehidupan. Karena pada 

prinsipnya ijtihad diaplikasikan dalam hal-hal yang terus 

berkembang yang perlu penalaran atau pemikiran ulang yang 

lebih komprehensif dalam kehidupan masyarakat, yang akan 

senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan zaman 

yang semakin bergerak maju dan cepat. Tentunya perlu adanya 

suatu jalan penghubung yang dapat menghantarkan aspek-aspek 

pendidikan seperti isi atau materi, metode, sistem dan yang 

lainnya ini pada dunianya yang semakin maju agar dapat 

membawa masyarakat kepada sebuah peradaban yang lebih 

manusiawi dan Islami. 

2.1.3 Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Roqib (2009) “Tujuan pendidikan agama Islam adalah 

membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang 

shalih, teguh imannya, taat beribadah, dan berakhlak mulia” (h. 31). Dari 

tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa pendidikan agama Islam memiliki 

tujuan akhir yaitu menjadi hamba yang shalih, seseorang dikatakan 

demikian jika memiliki kriteria-kriteria di mana seseorang tersebut 

memiliki keimanan, mengimplementasikan keimanan dengan 

melaksanakan perintah dalam bentuk ibadah dan memiliki akhlah mulia. 

Tujuan tersebut tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, 
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yaitu untuk menciptakan manusia yang selalu bertakwa kepada Allah, 

dan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Tujuan pendidikan agama Islam harus sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran pendidikan agama Islam, yaitu untuk menjadikan manusia 

memenuhi tugas kekhalifahannya sebagaimana tujuan 

diciptakannya manusia, yaitu: 1) tujuan bersifat teleologis, yakni 

kembali kepada Tuhan, 2) tujuan bersifat aspiratif, yaitu 

kebahagiaan dunia sampai akhirat, dan 3) tujuan bersifat direktif, 

yaitu menjadi makhluk pengabdi kepada Tuhan. (Imelda, 2017, h. 

240) 

 

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk membina insan yang 

beriman dan bertakwa yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah, 

membina serta memelihara alam sesuai dengan Syariah serta 

memanfaatkannya sesuai dengan akidah dan akhlak Islam. Dengan 

demikian adalah pengembangan perasaan, konsep dan hidup muslin yang 

terumus dalam do’a yang selalu dibaca setiap melaksanakan shalat “Inna 

salati, wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbil’alamin” 

(Sesungguhnya ibadah ku, hidup dan matiku semata-mata hanya bagi 

Allah Tuhan seru sekalian alam). 

Menurut Abd. ar-Rahman an-Nahlawi, tujuan pendidikan agama 

Islam adalah: 

Mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta 

perasaan berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan 

untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di 

dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. 

Definisi ini lebih menekankan pada kepasrahan kepada Tuhan yang 

menyatu dalam diri secara individual maupun sosial. (Raqib, 2009, 

h. 29) 

 

Pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam terfokus pada tiga 

bagian. 
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Pertama, terbentuknya insan kamil (manusia sempurna atau insan 

yang beriman, yang di dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, 

perbuatan, kebijaksanaan dan mempunyai sifat-sifat yang 

tercermin dalam pribadi Rasulullah SAW) yang memiliki akhlak 

qurani. Kedua, terciptanya insan yang kaffah dalam dimensi 

agama, budaya dan ilmu. Ketiga, penyadaran fungsi manusia 

sebagai hamba Allah (abdullah) dan wakil Tuhan di muka bumi 

(khalifah fil ardh). (Gunawan, 2014, h. 15) 

 

2.1.4 Macam-Macam Nilai Pendidikan Agama Islam 

Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai dan nilai itu 

selanjutnya diinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah melalui 

upaya pendidikan. Hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan 

internalisasi nilai. Proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi 

nilai serta proses penyesuaian terhadap nilai. 

Bagi para pendidik, dalam hal ini adalah orang tua sangat perlu 

membekali anak didiknya dengan materi-materi atau pokok-pokok dasar 

pendidikan sebagai pondasi hidup yang sesuai dengan arah 

perkembangan jiwanya. Dengan banyaknya nilai-nilai Islam yang 

terdapat dalam pendidikan agama Islam, maka penulis mencoba 

membatasi bahasan nilai-nilai pendidikan Islam dari penulisan tesis ini 

dengan nilai pendidikan keimanan (aqidah), syari‘ah, ibadah, akhlak, 

nilai pendidikan kisah (teladan), dan nilai pendidikan seks, sebab nilai-

nilai ini sangat penting bagi anak/ peserta didik dalam mengembangkan 

jiwa dan prilakunya. Berikut pemaparan dari macam-macam nilai 

pendidikan Islam tersebut: 

a. Nilai Pendidikan keimanan (Aqidah Islamiyah) 

Iman adalah kepercayaan yang terhujam kedalam hati dengan 

penuh keyakinan, tak ada perasaan syak (ragu-ragu) serta 

mempengaruhi orientasi kehidupan, sikap dan aktivitas 
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keseharian. Al Ghazali mengatakan iman adalah megucapkan 

dengan lidah, mengakui benarnya dengan hati dan mengamalkan 

dengan anggota badan (Zainudin, 1991, h. 97). 

 

Akidah dalam bahasa Arab adalah ikatan, sangkutan. Disebut 

demikian, karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau 

gantungan segala sesuatu. Dalam pengertian teknis artinya adalah 

iman atau keyakinan. Akidah Islam ditautkan dengan rukun iman 

yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. Kedudukannya sangat 

sentral dan fundamental sebab menjadi titik tolak kegiatan 

seorang muslim. Akidah Islam berawal dari keyakinan kepada 

Zat Mutlak Yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah Maha Esa 

dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya, kemahaesaan inilah 

yang disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman dan prima 

causa seluruh keyakinan Islam. (Ali, 2011, h. 199) 

 

Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut 

mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. 

Memberikan pendidikan ini pada anak rnerupakan sebuah keharusan 

yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman merupakan pilar yang 

mendasari keislaman seseorang. Pembentukan iman harus diberikan 

pada anak sejak kecil, sejalan dengan pertumbuhan kepribadiannya. 

Nilai-nilai keimanan harus mulai diperkenalkan pada anak dengan 

cara: 

1) Memperkenalkan nama Allah SWT dan Rasul-Nya 

2) Memberikan gambaran tentang siapa pencipta alam raya melalui 

kisah-kisah teladan 

3) Memperkenalkan ke-Maha-Agungan Allah SWT (Nippan dan 

Halim, 2001, h. 176). 

Rasulullah SAW. adalah orang yang menjadi suri tauladan 

(uswatun hasanah bagi umatnya, baik sebagai pemimpin maupun 
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orang tua. Beliau mengajarkan pada umatnya bagaimana 

menanamkan nilai-nilai keimanan pada anak-anaknya.  

“Ada lima pola dasar pembinaan iman (Aqidah) yang harus 

diberikan pada anak, yaitu membacakan kalimat tauhid pada anak, 

menanamkan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasul Nya, 

mengajarkan Al-Qur'an dan menanamkan nilai-nilai perjuangan dan 

pengorbanan” (Hafizh, 1997, h. 110). 

Orang tua memiliki tanggung jawab mengajarkan Al-Qur'an pada 

anak-anaknya sejak kecil. Pengajaran Al-Qur'an mempunyai 

pengaruh yang besar dalam menanamkan iman (aqidah) yang kuat 

bagi anak. Pada saat pelajaran Al-Qur'an berlangsung secara bertahap 

mereka mulai dikenalkan pada satu keyakinan bahwa Allah adalah 

Tuhan mereka dan Al-Qur'an adalah firman-firman-Nya yang 

diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. 

Nilai pendidikan keimanan pada anak merupakan landasan pokok 

bagi kehidupan yang sesuai fitrahnya, karena manusia mempunyai 

sifat dan kecenderungan untuk mengalami dan mempercayai adanya 

Tuhan. Oleh karena itu penanaman keimanan pada anak harus 

diperhatikan dan tidak boleh dilupakan bagi orang tua sebagai 

pendidik. Hal ini telah ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad 

SAW sebagai berikut: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: bahwasanya 

Rasulullah SAW bersabda: 

"Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dalam keadaan 

fitrah (suci dari kesalahan dan dosa), kecuali orang tuanya yang 
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menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi” (HR. Muslim) 

(Mustafa, 2009, h. 578). 

Melihat hadits diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa anak 

dilahirkan dalam keadaan fitrah dan perkembangan selanjutnya 

tergantung pada orang tua dan pendidiknya, maka orang tua wajib 

mengarahkan anaknya agar sesuai dengan fitrahnya. Nilai pendidikan 

keimanan termasuk aspek-aspek pendidikan yang patut mendapatkan 

perhatian pertama dan utama dari orang tua. 

b. Nilai Pendidikan Syari’ah 

Nilai pendidikan syari’ah adalah standar atau ukuran yang telah 

dicapai oleh seorang hamba dalam mentaati aturan atau undang-

undang Allah SWT tentang pelaksanaan dari penyerahan diri secara 

total melalui proses ibadah secara langsung kepada Allah SWT 

maupun secara tidak langsung dalam hubungannya sesama makhluk 

lainnya (mu’amalah), baik dengan sesama manusia maupun dengan 

alam sekitarnya. Dalam hal ini Syari‘ah meliputi dual hal pokok 

yaitu: Ibadah dalam pengrtian khusus (ibadah mahdhah) dan ibadah 

dalam pengertian umum (ibadah ghairu mahdhah). 

c. Nilai Pendidikan Ibadah 

Ibadah semacam kepatuhan dan sampai batas penghabisan, yang 

bergerak dari perasaan hati untuk mengagungkan kepada yang 

disembah Kepatuhan yang dimaksud adalah seorang hamba yang 

mengabdikan diri pada Allah SWT. Ibadah merupakan bukti nyata 

bagi seorang muslim dalam meyakini dan mempedomani aqidah 
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Islamiyah Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai-

nilai ibadah dengan cara: 

1) Memperkenalkan nama Allah SWT dan Rasul-Nya 

2) Mengajak anak ke tempat ibadah 

3) Memperlihatkan bentuk-bentuk ibadah 

4) Memperkenalkan arti ibadah (Nippan dan Halim, 2001, h. 179). 

Pendidikan anak dalam beribadah dianggap sebagai 

penyempurna dari pendidikan aqidah. Karena nilai ibadah yang 

didapat dari anak akan menambah keyakinan kebenaran ajarannya. 

Semakin nilai ibadah yang ia miliki maka akan semakin tinggi nilai 

keimanannya. 

“Pembinaan ketaatan ibadah pada anak juga dimulai dalam 

keluarga, kegiatan ibadah yang dapat menarik bagi anak yang masih 

kecil adalah yang mengandung gerak. Anak-anak suka melakukan 

sholat, meniru orang tuanya kendatipun ia tidak mengerti apa yang 

dilakukannya itu” (Daradjat, 1993, h. 64). Nilai pendidikan ibadah 

bagi anak akan membiasakannya melaksanakan kewajiban. 

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam 

yang perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam bertujuan 

membawa manusia supaya selalu ingat kepada Allah. oleh karena itu 

ibadah mernpakan tujuan hidup rnanusia diciptakan-Nya dimuka 

bumi.  

Sementara itu, menurut Suryana dkk (1996) “ibadah adalah 

perhambaan seorang manusia kepada Allah sebagai pelaksanaan 



22 

 

tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Ibadah ada dua 

macam, yaitu ibadah khusus atau ibadah mahdhah dan ibadah umum 

atau ibadah ghairu mahdhah” (h. 82-83). 

Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang telah 

ditentukan macamnya, tata cara dan syarat rukunnya oleh Allah 

dalam Al Quran atau melalui sunnah rasul dalam haditsnya. 

Pelanggaran terhadap tata cara dan syarat rukun dalam ibadah ini 

menjadikan ibadah tersebut tidak sah atau batal. Ibadah merupakan 

kegiatan manusia, baik yang bersifat ubudiyah maupun yang bersifat 

mu'amalah adalah dikerjakan dalam rangka penyembahan kepada 

Allah dan mencari keridhoan-Nya. Suatu pekerjaan bernilai ibadah 

atau tidak tergantung kepada niatnya dan Islam menuntut agar 

kehidupan manusia itu harmonis dan seimbang baik hubungannya 

dengan Tuhan maupun alam sekitarnya. 

Adapun ibadah umum atau ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah 

yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik oleh Al Quran 

maupun sunnah rasul, akan tetapi ibadah ini menyangkut perbuatan 

apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim. Perbuatan itu dapat 

dipandang sebagai ibadah, apabila perbuatan itu bukan termasuk 

yang dilarang Allah atau rasul-Nya, dan dilakukan dengan niat karena 

Allah. 

Aqidah adalah fondamen dalam kehidupan Islam sedangkan 

ibadah adalah manifestasi daripada iman itu. Kuat atau lemahnya 

ibadah seseorang ditentukan oleh kualitas imannya. Demikian pula 
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sikap seseorang dalam menerima dan melaksanakan petunjuk-

petunjuk dan perintah-perintah Tuhan serta sikap menjauhi larangan-

larangan-Nya. Semua itu adalah aturan Allah yang menunjukkan 

sikap mental seseorang terhadap Allah terhadap kualitas iman 

seseorang yang dibuktikan dengan pelaksanaan ibadah secara 

sempurna dan realisasi aturan Allah dalam kehidupannya. 

d. Nilai Pendidikan Akhlak 

Pendidikan akhlak adalah pendidikan budi pekarti, dilihat dari 

segi pembiasaan seseorang dengan sifat-sifat yang baik dan mulia, 

seperti: Jujur, rnenghormati orang lain, ikhlas, suka beramal, berani 

dalam kebenaran, dan sebagainya. 

Namun perlu diketahui bahwa akhlak tidak terbatas pada 

penyusunan hubungan antara manusian dengan manusia, juga 

mengatur hubungan dengan segala yang terdapat dalam wujud dan 

kehidupan ini bahkan lebih dari itu yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya (Attarbiyah, No. 2 Th. XIII/Juli 2002, h. 312) 

Dengan demikian dari definisi pendidikan dan akhlak di atas 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah usaha sadar dan 

tidak sadar yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membentuk 

tabiat yang baik pada seorang anak didik, sehingga terbentuk manusia 

yang taat kepada Allah. Pembentukan tabiat ini dilakukan oleh 

pendidik secara kontinue dengan tidak ada paksaan dari pihak 

manapun. 
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Berbagai bentuk ruang dan ruang lingkup akhlak sadalah 

sebagaiberikut: 

1) Akhlak terhadap Allah 

Akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, 

kepada Tuhan sebagai khalik. Ada empat alasan mengapa manusia 

harus perlu berakhlak kepada Allah. Pertama, karena Allah yang telah 

menciptakan manusia. Kedua, Allah lah yang telah memberikan 

perlengkapan panca indera. Ketiga, Allah yang telah menyediakan 

berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup 

manusia. Keempat, Allah yang telah memuliakan manusia dengan 

diberikannya kemampuan menguasai daratan dan lautan. (Nata, 

2009, h. 149-150) 

Akhlak terhadap Allah antara lain yaitu: mencintai Allah 

melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan 

mempergunakan firman-Nya dalam al-Qur’an sebagai pedoman 

hidup dan kehidupan, melaksanakan segala perintah dan 

menjauhi segala larangan-Nya, mengharapkan dan berusaha 

memperoleh keridhoan Allah, mensyukuri nikmat dan karunia 

Allah, menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Ilahi 

setelah berikhtiar maksimal, bertaubat hanya kepada Allah. 

Taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha yaitu taubat yang 

benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan sama yang 

dilarang Allah dan dengan tertib melaksanakan semua perintah. 

(Ali, 2011, h. 356-357) 

 

2) Akhlak terhadap Makhluk 

a. Akhlak terhadap Rasulullah 

Akhlak terhadap Rasulullah antara lain: mencintai Rasulullah 

secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya, menjadikan 

Rasulullah sebagai idola, suri teladan dalam hidup dan 
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kehidupan, menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan 

apa yang dilarangnya. 

b. Akhlak terhadap Orang tua 

Akhlak yang dapat dilakukan terhadap kedua orang tua antara 

lain: mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya, 

merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih 

sayang, berkomunikasi dengan orang tua dengan khidmat, 

mempergunakan kata-kata lemah lembut, berbuat baik kepada 

Ibu Bapak dengan sebaik-baiknya, mendoakan keselamatan dan 

keampunan bagi mereka kendatipun seorang atau kedua-duanya 

telah meninggal dunia. (Ali, 2011, h. 356-357) 

c. Akhlak terhadap Diri Sendiri 

Akhlak terhadap diri sendiri dapat dilakukan antara lain 

dengan memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur dalam 

perkataan dan perbuatan, ikhlas, sabar, rendah hati, malu 

melakukan perbuatan jahat, menjauhi dengki dan dendam, 

berlaku adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menjauhi segala 

perkataan dan perbuatan sia-sia. 

d. Akhlak terhadap Keluarga dan Karib Kerabat 

Akhlak kepada keluarga dan karib kerabat dapat dilakukan 

dengan saling membina rasa cinta dan kasih saying dalam 

kehidupan keluarga. saling menunaikan kewajiban untuk 

memperoleh hak, berbakti kepada Ibu Bapak, mendidik anak 

dengan kasih sayang, memelihara hubungan silaturrahmi dan 
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melanjutkan silaturrahmi yang dibina orang tua yang telah 

meninggal dunia. 

e. Akhlak terhadap Tetangga 

Akhlak kepada tetangga dapat dilakukan dengan antara lain: 

saling mengunjungi, saling bantu di waktu senang lebih-lebih 

tatkala susah, saling memberi, saling menghormati, saling 

menghindari pertengkaran dan permusuhan. 

f. Akhlak terhadap Masyarakat 

Akhlak kepada masyarakat antara lain dapat dilakukan 

dengan cara memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma 

yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, saling menolong 

dalam melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota 

masyarakat termasuk diri sendiri dan orang lain melakukan 

perbuatan jahat, memberi makan fakir miskin dan berusaha 

melapangkan hidup dan kehidupannya, bermusyawarah dalam 

segala urusan mengenai kepentingan bersama, mentaati putusan 

yang telah diambil, menunaikan amanah dengan jalan 

melaksankan kepercayaan yang diberikan seseorang atau 

masyarakat kepada kita dan menepati janji. 

3) Akhlak terhadap Lingkungan Hidup 

Yang dimaksud lingkungan disini adalah segala sesuatu 

disekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun 

benda-benda tak bernyawa. 
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Pada dasanya akhlak yang diajarkan al-qur’an terhadap 

lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. 

Kekhalifahan menurut adanya interaksi antara manusia dengan 

sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan 

agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. 

Dalam pandangan Islam, seseorang tidak dibenarkan 

mengambil buah sebelum matang, atau memetik bunga sebelum 

mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada 

makhluk untuk mencapai tujuan penciptaanya. 

Ini berarti manusia dituntut untuk mampu menghormati 

proses-proses yang sedang berjalan dan terhadap semua proses 

yang sedang terjadi. Yang demikian mengantarkan manusia 

bertanggung jawab, sehingga ia tidak melakukan perusakaan, 

bahkan dengan kata lain, “setiap perusakan terhadap lingkungan 

harus dinilai sebagai perusakan diri” (Nata, 2009, h. 152). 

e. Nilai Pendidikan Kisah (Teladan) 

Dalam al-Quran menjelaskan tentang kisah-kisah yang sudah 

terjadi yang mana kisah tersebut dapat dijadikan pedoman hidup. 

Sehingga tidak disadari peserta didik akan mengetahui dirinya dan 

orang lain, sehingga mempunyai sifat yang tunduk kepada Tuhan dan 

menghormati kepada sesama. 

Keberadaan kisah sebagai cara mendidik seseorang diakui 

memiliki kecenderungan menyukai kisah. Manusia misalnya 

merasa senang mendengar cerita Nabi Yusuf yang unik itu. 

Melalui kisah ini seseorang dapat memetik ajaran tentang 
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perlunya memiliki ketampanan lahir dan batin, sebagaimana 

dimiliki Nabi Yusuf. Adanya materi ajaran tentang kisah 

(sejarah) tentang akhak ini merupakan jiwa pendidikan Islam. 

(Nata, 2008, h. 33) 

 

f. Nilai Pendidikan Kesehatan 

Kesehatan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia, 

terkadang kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam 

dirinya. Orang baru sadar akan pentingnya kesehatan bila suatu saat 

dirinya atau keluarganya jatuh sakit. Dengan kata lain arti kesehatan 

bukan hanya terbatas pada pokok persoalan sakit kemudian dicari 

obatnya, akan tetapi mampu menjaga atau mencegah dari hal-hal 

yang mengakibatkan penyakit atau timbulnya sakit karena kesehatan 

dibutuhkan setiap orang, apalagi orang-orang Islam. Dengan 

kesehatan aktifitas keagamaan dan dunia dapat dikerjakan dengan 

baik. Orang bekerja butuh tubuh yang sehat, begitu juga dalam 

melaksanakan ibadah pada Allah SWT. Semua aktifitas didunia 

memerlukan kesehatan jasmani maupun rohani. 

Mengingat pentingnya kesehatan bagi umat Islam apalagi dalam 

era modern seperti untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dengan 

memasukkan pendidikan kesehatan sebagai unsur pokok. Disamping 

itu usaha penanaman kebiasaan hidup sehat bisa dilakukan dengan 

cara mengajak anak gemar berolah raga, memberikan keteladanan 

dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta memberikan 

pengetahuan secukupnya tentang pentingnya kebersihan. 

Ajaran Islam sangat memperhatikan tentang kebersihan dan 

kerapian umat. Setiap anak harus diajarkan hidup yang bersih, karena 
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Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih. Firman Allah dalam 

al-Qur’an Surat Al Baqarah ayat 222: 

ٗذى فَٱۡعََتِلُواْ ٱلنَِّسآَء ِِف   َ َويَۡس 
َ
 ٱلَۡمِحيِض َوََل َتۡقَربُوُهنه  لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِضِۖ قُۡل ُهَو أ

بنَِي َويُ  َ ُُيِبُّ ٱتلهوهَٰ ْۚ إِنه ٱَّلله ُ َمَرُكُم ٱَّلله
َ
تُوُهنه ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَأ َٰ َيۡطُهۡرَن  فَإَِذا َتَطهه ِحبُّ  َحَّته

 ٢٢٢ ٱلُۡمَتَطّهِرِينَ 
Terjemah: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertaubat dan menyukai orang-orang yang bersih.” (Qur’an 2:222). 

 

Dengan demikian Islam menganjurkan agar orang tua menjaga 

kesehatan anak dimulai sejak dini atau anak masih bayi, karena 

membiasakan hidup bersih dan sehat dapat dibiasakan sejak kecil. 

Maka mulailah membangun hidup sehat dan bersih sejak anak 

dilahirkan dan terus dididik hingga menjadi kebiasaan dalam 

hidupnya. 

g. Nilai Pendidikan Seks 

Pendidikan seks adalah penerangan yang bertujuan untuk 

membimbing serta mengasuh tiap laki-laki adan perempuan sejak 

dari anak-anak sampai dewasa, perihal kelamin umumnya dan 

kehidupan seks khususnya agar mereka dapat melakukan 

sebagaimana mestinya sehingga kehidupan berkelamin itu 

mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Pendidikan 

seksual juga merupakan upaya pengajaran, penyadaran dan 

penerangan masalah-masalah seksual kepada anak, sehingga ketika 

anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami 

urusan-urusan kehidupan, ia mengetahui apa yang diharamkan dan 

dihalalkan. 
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Nilai pendidikan seks diberikan pada anak sejak ia mengenal 

masalah-masalah yang berkenaan dengan seks dan perkawinan. 

Sehingga ketika anak tumbuh menjadi pemuda telah mengetahui 

mana yang baik dan tidak. Satu lagi nilai pendidikan seks yang 

diajarkan Rasulullah Saw pada umatnya adalah pemisahan tempat 

tidur diantara anak-anak. Anak yang sudah besar perlu adanya 

pemisahan tempat tidur, karena bisa membahayakan bagi 

perkembangan jiwanya apalagi pada masa puber ia mulai mengenal 

seks. Sabda Nabi SAW: 

“Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah 

Saw pernah berkata Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak 

usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh 

tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (H.R. Abu Dawud). 

 

Sehingga dapat ditekankan bahwa pendidikan seks dalam Islam 

sudah diajarkan sejak usia dini sebagaimana yang diajarkan oleh 

Rasulullah Saw dalam hadis diatas. Jadi, nilai pendidikan sek adalah 

standar atau ukuran yang telah dicapai oleh seorang hamba dalam 

mengendalikan hawa nafsunya dan menempatkan nafsu itu kearah 

yang diridhai Allah SWT sehingga ia mampu membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk. 
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2.2 Konsep Film Animasi 

Film merupakan salah satu alat yang ampuh di tangan orang yang 

mempergunakannya secara efektif untuk sesuatu maksud terutama 

terhadap masyarakat kebanyakan dan juga anak-anak yang memang lebih 

banyak menggunakan aspek emosinya dibanding aspek rasionalitasnya, 

dan langsung berbicara ke dalam hati sanubari penonton secara 

meyakinkan. (Munadi, 2012, h. 123) 

 

Film juga sangat membantu dalam proses pembelajaran, apa yang terlihat 

oleh mata dan terdengar oleh telinga lebih cepat dan lebih mudah diingat 

daripada apa yang hanya dapat dibaca atau hanya didengar saja. 

Pada awalnya, film atau gambar hidup hanya berupa serangkaian gambar 

diam yang diletakkan rapat-rapat ditunjukkan berganti-ganti dengan kecepatan 

tinggi, orang yang melihatnya akan mengalami ilusi seolah-olah terdapat 

gerakan. Namun saat ini dengan berkembangnya teknologi, peralatan film 

sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi 

perfilman yang serba digital, telah memberikan kemudahan terutama sebagai 

praktisi pendidikan, untuk meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan 

film-film pendidikan yang lebih kreatif dan inovatif. 

2.2.1 Pengertian Film Animasi 

Secara etimologis, film berarti moving image yakni gambar 

bergerak. Film hadir sebagai bagian dari perkembangan teknologi dan 

prinsip-prinsip fotografi dan proyektor. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian: 

Yang pertama, film merupakan sebuah selaput tipis berbahan 

seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari 

sebuah objek. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau 

gambar hidup. Dalam konteks khusus, film diartikan sebagai lakon 

hidup atau gambar gerak yang biasanya juga disimpan dalam media 

seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif. (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2007, h. 242) 
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Effendy (2000) mengartikan film sebagai hasil budaya dan alat 

ekspresi kesenian. Apa yang ditampilkan dalam film merupakan 

cerminan realitas atau budaya yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam 

praktiknya realitas tersebut bukanlah realitas sebenarnya melainkan 

sudah dikonstruksi terlebih dahulu oleh para sineasnya (seseorang yang 

memiliki keahlian tentang cara dan tehnik pembuatan film). 

Animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara 

berurutan. Ketika rangkaian gambar tersebut ditampilkan dengn 

kecepatan yang memadai, maka rangkaian gambar tersebut akan terlihat 

bergerak (Hidayatullah, 2011, h. 63) 

Menurut Munir (2013) “animasi berasal dari bahasa Inggris. 

Animation dari kata to anime yang berarti “menghidupkan”. Animasi 

merupakan gambar tetap (still image) yang disusun secara berurutan dan 

direkam dengan menggunakan kamera” (h. 1). 

Film Animasi, atau biasa disebut animasi saja, adalah film yang 

merupakan hasil dari pengolahan gambar tangan sehingga menjadi 

gambar yang bergerak. 

2.2.2 Genre Film Animasi 

Istilah genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna tipe atau 

jenis, yang biasa digunakan sebagai klasifikasi biologi dari tumbuhan dan 

hewan. Dalam kaitannya dengan film, genre didefinisikan sebagai jenis 

atau klasifikasi dari sekelompok film yang memiliki karakter atau pola 

sama (khas) seperti setting, isi dan subjek, ikon, mood serta karakter. 

Secara garis besar, genre memiliki dua fungsi utama. Pertama, untuk 
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memudahkan klasifikasi sebuah film. Film yang diproduksi sejak awal 

perkembangan sinema hingga kini telah jutaan lebih jumlahnya. Genre 

membantu kita memilih film-film tersebut sesuai dengan spesifikasinya. 

Kedua, genre juga dapat berfungsi sebagai antisipasi penonton terhadap 

film yang akan ditonton.  

Film Animasi Islam Nussa dan Rara ini merupakan salah satu jenis 

karya sastra bergenre fiksi relistik, dimana isi ceritanya mengungkapkan 

dan menggambarkan sebuah kisah kehidupan sehari-hari sebagai contoh 

keteladanan khususnya untuk anak-anak. 

2.2.3 Serial Animasi 

Dikutip dari situs https://belajarbahasa.id/artikel/dokumen/278-

perbedaan-antara-serial-dan-series diakses 30 September 2020 pukul 

20:00 Dalam sebuah penayangan film terdapat dua jenis hal yang 

membedakan film itu sendiri, yaitu: 

1. Serial adalah kata benda (noun) yang menunjukkan sebuah serangkaian 

cerita dari subjek yang sama tetapi satu cerita tersebut bukan termasuk 

lanjutan dari cerita sebelumnya, namun menampilkan topik yang 

berbeda. Contoh serial acara TV misalnya Sopo dan Jarwo, Upin-Ipin, 

Nussa dan Doraemon. Cerita yang diangkat di dalam cerita masih 

menggunakan pemain ataupun setting tempat yang sama, namun cerita 

yang dibangun bukan lanjutan dari cerita yang sebelumnya. 

2. Series adalah kata benda (noun) yang menunjukan rangkaian cerita satu 

kesatuan dimana satu cerita saling berkaitan. Sehingga jika ada bagian 

yang tidak kita ikuti akan membuat kita kesulitan memahami cerita 
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selanjutnya. Contoh series adalah One Piece, novel Ketika Cinta 

Bertasbih (1) dan (2), dan juga sinetron-sinetron seperti Tukang Bubur 

Naik Haji. 

Sedangkan animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari 

sekumpulan objek (gambar) yang disusun secara beraturan mengikuti 

alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan 

waktu yang terjadi. Gambar atau objek yang dimaksud dalam definisi di 

atas bisa berupa gambar manusia, hewan maupun tulisan. Film animasi, 

animasi kartun dibuat dengan menggambarkan setiap frame satu persatu 

untuk kemudian dipotret. Setiap gambar frame merupakan gambar 

dengan posisi yang berbeda yang kalau disarikan akan menghasilkan 

kesan gerak. Dengan menggunakan gambar, pembuat film dapat 

menciptakan gerak dan bentuk- bentuk yang tak terdapat dalam realitis. 

Apa saja yang dapat dipikirkan, dapat difilmkan lewat gambar. Menurut 

Mudjiono (2011) “film animasi tidak hanya digunakan untuk hiburan, 

tetapi juga untuk ilustrasi dalam pendidikan. Misalnya dengan gambar 

grafis yang bersifat dinamis ataupun kerja mesin ataupun skema yang 

hidup” (h. 120). Ada beberapa orang yang mendefinisikan animasi 

sebagai hasil pengolahan gambar tangan menjadi gambar bergerak yang 

terkomputerisasi. Dulunya proses membuat konten animasi memerlukan 

gambar tangan yang dibuat hingga berlembar-lembar. Namun, dengan 

kemajuan di bidang teknologi komputer animasi tidak lagi dibuat diatas 

kertas melainkan langsung di komputer. Para pembuat konten animasi 

disebut dengan animator. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa serial animasi adalah sebuah jenis 

film yaitu animasi, yang menampilkan sebuah film bergenre animasi 

dengan sebuah serangkaian cerita dari subjek yang sama tetapi satu cerita 

tersebut bukan termasuk lanjutan dari cerita sebelumnya, namun 

menampilkan topik yang berbeda, Cerita yang diangkat di dalam cerita 

masih menggunakan pemain ataupun setting tempat yang sama, namun 

cerita yang dibangun bukan lanjutan dari cerita yang sebelumnya. Contoh 

dari serial animasi sendiri adalah seperti Nussa, Adit Sopo Jarwo dan 

Upin Ipin. 

2.2.4 Sinopsis Film Animasi Islam Nussa dan Rara 

Nussa dan Rara adalah film animasi yang dibuat The Little Giantz, 

sebuah perusahaan animasi atau rumah industri perfilman animasi asal 

Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tahun 2016 lalu. Film animasi 

Islami yang menceritakan kehidupan dua orang anak kakak beradik 

tentang kehidupan sehari-hari yang sarat akan ajaran agama Islam. 

Berikut kami paparkan sinopsis singkat Serial Film Animasi Islam 

Nussa dan Rara Season 1, Episode 1-5: 

1. Episode 1 “Tidur Sendiri Gak Takut” 

Pada episode ini bercerita tentang Rara yang lupa membaca do’a 

sebelum tidur lalu mengalami gangguan ditengah tidurnya dan 

terbangun. Disinilah peran Nussa membimbing adiknya dengan 

mengajaknya berwudlu, membersihkan kasur sembari membaca 

Basmallah dan menyuruhnya membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, 
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surat An-Nas dan Al-Falaq lalu dilanjutkan dengan doa tidur dan 

merekapun tidur dengan nyenyak. 

2. Episode 2 “Makan Jangan Asal Makan” 

Ada sedikit perbedaan dari episode sebelumnya, pada episode ini 

“Makan Jangan Asal Makan” menjelaskan tentang adab makan 

dengan benar dan diiringi dengan nyanyiannya. 

3. Episode 3 “Dahsyatnya Bassmallah” 

Episode ini bercerita tentang NUSNTARA (Nussa, Rara dan Anta 

si kucing) yang hendak bermain sepeda dengan posisi Rara 

diboncengkan oleh Nussa dan Anta dimasukan kedalam tas gendong 

Rara. Sebelum berangkat Nussa mengecek kembali keamanan 

berkendara, namun ditengah perjalanan Anta diganggu oleh setan 

yang mengakibatkan Anta meronta-ronta dan menjadikan sepeda 

yang ditumpangi tidak seimbang dan mengakibatkan mereka terjatuh.  

Kemudian Anta melihat setan semakin besar karena berhasil 

menghasut Nussa dan Rara, kemudian Anta memberi isyarat kepada 

Rara bahwa mereka belum membaca Bismillah sebelum berkendara. 

Akhirnya mereka tersadar dan membaca Bismillah dan setanpun 

seketika menjadi sangat kecil lalu mereka kembali bersepeda dengan 

tanpa hambatan. 

4. Episode 4 “Senyum Itu Sedekah” 

Episode ini berceritan tentang Nussa yang sedang menyiapkan 

barang-barang yang akan disedekahkan ke panti asuhan, tiba-tiba 

Rara muncul dengan perasaan bingung karena tidak menemukan 
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barang yang akan disedekahkan. Lalu Rara teringat pada boneka 

kesayangannya dan berencana akan menyedekahkan boneka 

kesayangannya itu. Ummapun berpesan agar barang yang 

disedekahkan harus barang yang layak, bagus dan tidak rusak. 

Namun ternyata boneka kesayangan Rara yang akan disedekahkan 

rusak. Sesampainya di Panti Asuhan Nussa kebingungan mencari 

Rara yang entah kemana, setelah dicari ternyata Rara sedang 

bercengkrama sambil tertawa-tawa kepada penghuni panti asuhan. 

Kepada Nussa, Rara menjelaskan bahwa dirinya sedang sedekah 

senyum dengan menebar kebahagiaan bersama orang-orang 

disekelilingnya. 

5. Episode 5 “Viral! Bersih Kota Kita Bersih Indonesia” 

Pada episode ini bercerita tentang Rara yang ingin membuat video 

viral, namun Rara tidak mengerti arti kata viral itu sendiri. Kemudian 

Rara mencarinya di internet dan menemukan bahwa arti kata viral 

adalah virus dan Rara beranggapan bahwa jika ia ingin membuat 

video viral artinya Nussa harus sakit terlebih dahulu, namun seketika 

itu anggapan Rara di tangkis oleh Nussa dan memberikan contoh 

video viral pada saat ini dan Rara langsung menyuruh Nussa untuk 

membuat video viral serupa. Namun video viral yang diinginkan 

Nussa tenyata bukan seperti video viral yang beredar seperti sekarang 

ini namun, video yang keren juga berfaedah. 

Akhirnya mereka membuat video membuang sampah pada 

tempatnya dengan cara keren dan unik, Ummapun turut membantu 
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dalam pembuatan video itu dan mengunggahnya di internet yang 

ternyata juga menjadi viral. Hal tersebut ternyata mendapat sambutan 

baik oleh sahabat Nussantara dan turut membuat video serupa 

menggunakan kreatifitas masing-masing. 

2.3 Teori Kognitif (Albert Bandura) 

Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa 

sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan 

sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh 

pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-

strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga 

melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan 

dan kesesuaian prilaku-prilaku akibat dari prilaku yang di modelkan, 

kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang 

kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. 

(Yanuardinto, 2019, h. 97) 

 

Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura seorang psikolog 

pendidikan dari Stanford University, USA. Teori belajar ini dikembangkan 

untuk menjelaskan bagaimana orang belajar dalam seting yang alami atau 

lingkungan sebenarnya. Bandura (1977) menghipotesiskan bahwa baik tingkah 

laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pembelajar yang 

mempengaruhi persepsi dan aksi, adalah merupakan hubungan yang saling 

berpengaruh (interlocking). Harapan dan nilai mempengaruhi tingkah laku. 

Tingkah laku sering dievaluasi, bebas dari umpan balik lingkungan sehingga 

mengubah kesan-kesan personal. Tingkah laku mengaktifkan kontingensi 

lingkungan. Karakteristik fisik seperti ukuran, ukuran jenis kelamin dan atribut 

sosial menumbuhkan reaksi lingkungan yang berbeda. 

Pengakuan sosial yang berbeda mempengaruhi konsepsi diri individu. 

Kontingensi yang aktif dapat merubah intensitas atau arah aktivitas. Tingkah 

laku dihadirkan oleh model. Model diperhatikan oleh pelajar (ada penguatan 
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oleh model). Tingkah laku (kemampuan dikode dan disimpan oleh 

pembelajar). Pemrosesan kode-kode simbolik Skema hubungan segitiga antara 

lingkungan, faktor-faktor personal dan tingkah laku. 

Salah satu pembelajaran di sekolah yang akhir-akhir ini sering dikritik 

sebagai pelajaran yang monoton, tidak efisien dan cenderung doktriner adalah 

pembelajaran pendidikan Agama Islam. Padahal, saat ini keberadaan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat dibutuhkan dalam rangka untuk 

menanamkan nilai-nilai agama pada siswa di sekolah. Oleh karena itu perlu 

adanya pendekatan kognitif atau metode baru yang sesuai dengan kemampuan 

individu dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Dalam koteks ini, 

pendekatan sosial kognitif Bandura menarik untuk diterapkan dalam inovasi 

pembelajaran PAI. 

Proses pembelajaran menurut teori Bandura, terjadi dalam tiga 

komponen yaitu: perilaku modeling (contoh), pengaruh perilaku modeling, dan 

proses internal pembelajar. Perilaku modeling ialah berbagai perilaku yang 

dikenal di lingkungannya. Apabila bersesuaian dengan keadaan diri pengamat 

(minat, pengalaman, cita-cita, tujuan, dan sebagainya) maka perilaku itu akan 

ditiru. 

Sumber-sumber umum dari pembelajaran melalui pengamatan diperoleh 

dengan mengamati atau mendengarkan model-model yang hidup (dapat dilihat 

secara langsung seperti orang tua, guru, teman sebaya), simbolis atau non- 

manusia (misalnya: binatang yang berbicara melalui pengisi suara di televisi, 

tokoh-tokoh animasi), elektronik (misalnya: televisi, komputer, smartphone, 

DVD), atau media cetak (buku, majalah). 
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2.4 Kajian Relevan 

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam film dan karya seni sudah pernah dikaji melalui 

berbagai penelitian diantaranya: 

No Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Faiz Hidayanti (2018) 

“Nilai-nilai Pendidikan 

Keluarga dalam Film 

Sabtu Bersama Bapak 

karya Monty Tiwa” 

Sama-sama 

meneliti dan 

membahas 

tentang nilai 

pendidikan Islam 

(Akhlaq) 

perbedannya 

terletak pada objek 

yang diteliti. Faiz 

Hidayati 

menjadikan film 

“Sabtu Bersama 

Bapak karya Monty 

Tiwa” sebagai 

objek penelitian, 

sedangkan penulis 

film “Nussa karya 

Aditya Triantoro”  

2 Fifi Nur Rokhmah (2013) 

“Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam Dalam Syair-Syair 

lagu religi Wali Band Ingat 

Shalawat” 

Sama-sama 

menggunakan 

metode penelitian 

kualitatif dengan 

pendekatan 

deskriptif. Teknik 

pengumpulan data 

dilakukan dengan 

cara menganalisis 

film dengan 

memperhatikan 

adegan-adegan 

dari film 

Fifi memfokuskan 

penelitian pada 

nilai-nilai 

pendidikan Islam 

yang terdapat 

dalam syair-syair 

lagu religi Wali 

band dalam album 

“Ingat Shalawat” 
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3 Siti Murowdhotun (2010) 

“Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam Dalam Film 

Kartun "Upin & Ipin" 

Sama-sama 

menjadikan film 

animasi sebagai 

objek penelitian 

dan nilai 

pendidikan agama 

Islam sebagai 

fokus 

pembahasan 

perbedannya 

terletak pada objek 

yang diteliti dan 

fokus penelitian. 

Siti menjadikan 

film “Upin & Ipin” 

sebagai objek 

penelitian dan 

fokus hanya pada 3 

nilai pendidikan 

Islam (Aqidah, 

Ibadan dan akhlaq).  

 

Demikian perbedaan penelitian yang sudah dilakukan, hal ini 

membuktikan tidak adanya persamaan atau plagiatisme dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis meneliti tentang “Nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam dalam Serial Film Animasi Islam Nussa dan Rara 

Karya Aditya Triantoro”. 

  


