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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa 

5.1.1 Serial Film Animasi Islam Nussa dan Rara karya Aditya Triantoro merupakan 

serial animasi bergenre edukasi dan entertainment bertema Islam. Berkisah 

mengenai kehidupan sehari-hari bocah laki-laki bernama Nussa yang sangat 

menyayangi adiknya yang bernama rara si gadis kecil yang periang. Nussa 

dan Rara diceritakan tinggal bersama ibunya yang mereka panggil dengan 

sebutan “Umma”. Ada satu karakter lagi yang menarik perhatian yaitu kucing 

milik keduanya “Anta”. Jika nama Nussa, Anta dan Rara digabung akan 

membentuk kata “Nussantara”. Episode demi episode menampilkan cerita 

keseharian tentang adab bersikap dan bertingkah laku dengan pesan kebaikan. 

5.1.2 Kandungan nilai pendidikan agama Islam meliputi nilai pendidikan Aqidah, 

iman kepada Allah. Pendidikan Syari’ah, Berwudhu, berdo’a sebelum makan 

dan Membaca Basmallah. Pendidikan ibadah meliputi wudhu, berdo’a 

sebelum makan, membaca bismillah, bersedekah dan silaturahmi serta 

memberi manfaat. Pendidikan akhlak meliputi akhlak terhadap Allah seperti 

ikhlas dan bersyukur, akhlak terhadap makhluk meliputi akhlak terhadap 

Rasulullah seperti taat, akhlak terhadap diri sendiri yaitu sabar, akhlak 

terhadap keluarga (kasih sayang), dan akhlak terhadap lingkungan hidup 

seperti turut andil dalam menjaga kebersihan. Pendidikan Kesehatan meliputi 

kesehatan tempat tidur, mencuci tangan sebelum makan dan kesehatan 

lingkungan. Pendidikan seks meliputi tidak tidur bersama lawan jenis  
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5.2 Limitasi 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan diantaranya: 

5.1.1 Masih kurangnya referensi yang membahas tentang serial film animasi 

Islam Nussa,dan Rara 

5.1.2 Belum adanya mata kuliah atau kajian mendalam di kampus terkait 

dengan penelitian jenis ini. Jenis, metode dan objek penelitian yang 

digunakan adalah sesuatu yang jarang bahkan bisa dikatakan baru dan 

belum pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya khususnya di 

Fakultas Tarbiyah, sehingga masih terdapat berbagai kesalahan dalam 

penyusunan dan penulisan. 

5.1.3 Pada penelitian ini hanya menggunakan perspektif peneliti yang di 

sinkronkan dari beberapa teori para ahli yang menjelaskan tentang nilai 

PAI namun sebenarnya masih banyak teori-teori lain yang memberikan 

pandangan yang berbeda 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan, sekiranya peneliti boleh 

mengajukan rekomendasi, maka rekomendasi peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik 

Kiranya agar selalu meningkatkan kualitas pendidikan Islam dengan 

media yang variatif sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan 

dianalisis dengan maksimal oleh peserta didik serta mampu menjiwai dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serial Film animasi Islam 
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Nussa dan Rara adalah salah satu film yang dapat digunakan sebagai bahan 

rujukan dan media pembelajaran di kelas. 

2. Bagi Orang tua 

Bagi orang tua hendaknya mendampingi anak-anak dalam menonton 

film di televisi, media player maupun youtube sehingga mampu mengawasi 

dan mengarahkan anak-anak untuk menonton acara yang sesuai untuk 

seusianya dan membimbing anak untuk mengambil hikmah dan pelajaran 

setiap film, tidak hanya sebagai media hiburan saja.  

3. Bagi Pembaca dan Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dan wawasan baru kepada pembaca tentang media 

pembelajaran film animasi yang sesuai untuk anak khususnya para pendidik 

baik sekolah formal maupun non formal. 

Peneliti yang akan meneliti tentang nilai-nilai pendidikan agama 

Islam dalam Serial animasi Nussa maupun yang sejenis agar dapat lebih 

variatif dalam menganalisis datanya, tidak hanya menggunakan content 

analysis, tetapi dapat menggunakan analisis data yang lain, sehingga lebih 

mendalam dan dapat diperoleh makna yang dapat berguna bagi banyak 

orang. Serta diperlukan adanya penelitian tentang pengaruh serial animasi 

Nussa dan Rara bagi penontonya. 

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga karya ini mendapat 

barokah serta ridho-Nya dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

Wallohu A’lam Bisshowab …  


