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Dewasainiduniaperfilmansemakinmenjamur, baik di TV 

swastamaupunlokal, melalui internet kitadapatmengakses film, rental-rental 

video CD film banyaktersedia, danmenonton film di bioskop pun 

jugamenjaditempatfavoritmasyarakatsampaisaatini. Entahitudarianak-

anaksampaitua. Makadariitudiperlukan film yang mempunyaiefek yang 

positifyaitufilm animasi serial anakAditdanSopoJarwopada episode 22 

danepisode 24 yang dapatmenginspirasibagaimanahidupdalamkesederhanaan, 

kerukunandanagamis. 

Berdasarkandarimasalahtersebut, 

makarumusanmasalahdaripenelitianiniadalahsebagaiberikut: 1). Bagaimanakah 

nilai akhlak mah}mu>dah dalam animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” 
episode 22 dan episode 24? 2). Bagaimanakah nilaiakhlakmadzmu>mahdalam 

animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” episode 22 dan episode 24? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan 

deskriptifkualitatif. Analisis data yang digunakan adalahanalisis isi (content 

analysis) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

usaha-usaha menentukan karakteristik pesan yang penggarapannya dilakukan 

secara objektif dan sistematis. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertumpu 

pada data-data film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” episode 22 dan episode 24, 

yaitu dengan memutar film, kemudian mentransfernya ke dalam tulisan. 

Penelitianmenunjukkanbahwa: dalam animasi serial anak “Adit dan 
Sopo Jarwo” episode 22 dan episode 24 terdapat contoh penerapan nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung di dalamnya, yaitu: nilai pendidikan akhlak 

mah}mu>dah dan nilai akhlak madzmu>mah. Nilai pendidikan akhlak mah}mu>dah, 

yaitu: jujur/benar, tolong menolong (ta‟awun), tanggung jawab, mengucap 

salam, sabar, sifat berani (syaja‟ah), dan bersifat kuat (al-quwwah). Sedangkan 

nilai pendidikan akhlak madzmu>mah, yaitu: bohong/dusta, pemarah, khiya>nah 

(berkianat/tidak dapat dipercaya) dan  al-jubn (pengecut). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia yang berperadaban tinggi ditandai oleh tingkat 

pendidikan manusia yang semakin maju dan modern. Dengan kemajuan 

intelektualitas manusia, dapat diciptakan berbagai fasilitas yang semakin 

canggih dan mempermudah kehidupan manusia. Kini aktualitas pendidikan 

semakin dinamis dalam mengembangkan bakat dan minat anak didik 

sehingga pengembangan pendidikan dikaitkan secara langsung dengan 

kebutuhan hidup manusia. Pengembangan pendidikan Islam pun demikian, 

landasan indiil dari pendidikan Islam adalah perintah Allah tentang wajibnya 

mencari ilmu sehingga semua muslim berdosa jika tidak melaksanakannya.
1
 

Oleh sebab itu, pendidikan perlu dikelola sistematis dan konsisten 

berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan praktikal sepanjang waktu 

sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri. Proses pembelajaran itu 

tidak singkat, karena harus membutuhkan waktu yang lama dan 

membutuhkan bermacam cara dan inovasi yang dapat menumbuh 

kembangkan semangat dan kreativitas pelajar maupun pengajar, sehingga 

seorang pengajar benar-benar memperhatikan proses pentransferan ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai budi pekerti yang luhur.  

                                                           
1
 Hasan Basri & Beni Ahmad Saebani, Ilmu Pendidikan Islam (Jilid II), (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2010), 21. 
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Proses pendidikan merupakan upaya mengembangkan dan 

mengaktualisasikan peserta didik dengan maksimal sesuai dengan bakat dan 

minatnya baik secara formal maupun informal. Sumber pendidikan tidak 

hanya didapat dari seorang pendidik  namun juga melalui media pendidikan 

baik cetak maupun elektronik memainkan peranan yang sangat crusial. Media 

cetak salah satunya adalah buku, artikel dan Koran. Media elektronik salah 

satunya adalah  televisi, radio, dan internet atau biasanya secara umum 

disebut dengan media massa. Pengaruh media massa terhadap perilaku 

(behavior), menurut sebuah penelitian ternyata lebih besar dibanding terhadap 

aspek kognitif (pengetahuan).  

Oleh karena itu, efek komunikasi massa, terutama pada lapisan 

masyarakat yang belum siap mental lebih banyak pada perubahan perilaku 

lahir, seperti gaya hidup, mode pakaian, hiburan dan sebagainya, sedikit 

mengubah etos kerja dan sedikit menambah ilmu pengetahuan.
2
   

Produk yang dihasilkan media elektronik yang berupa televisi, di 

dalamnya memuat tayangan film, iklan, konser musik dan sebagainya. Film 

merupakan serangkaian gambar yang diambil dari obyek yang bergerak 

memperlihatkan suatu peristiwa-peristiwa gerakan secara berkesinambungan, 

yang berfugsi sebagai media hiburan, pendidikan dan informasi. Sebagai 

salah  satu media informasi film secara otomatis akan membawa dampak, 

                                                           
2
 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah Membangun Cara Berpikir dan Merasa, 

(Malang: Madani Press, 2014), 164. 
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baik positif maupun negatif terhadap penonton.
3
  Pemanfaatan film dalam 

pendidikan perlu ditambahkan. Pentingnya pemanfaatan film dalam 

pendidikan sebagian didasari oleh pertimbangan bahwa film memiliki 

kemampuan untuk menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh 

alasan bahwa film memiliki kemampuan mengantar pesan secara unik.
4
 

Penanaman nilai dalam bentuk praktik etika, ritual, atau budi pekerti 

tidak akan cukup hanya diberikan sebagai pelajaran yang konsekuensinya 

hafalan atau lulus ujian tertulis, namun dapat ditarik ke arah kognitif, afektif, 

dan psikomotorik dengan menyaksikan langsung sebuah peristiwa-peristiwa 

yang nyata yang dirangkum dalam bentuk lain. Seperti halnya media film, ia 

merupakan media yang cukup ampuh, karena film dapat dilihat secara 

langsung gerak-gerik, serta tingkah laku pemain, sehingga kemungkinan 

untuk ditiru akan lebih mudah. 

Dewasa ini dunia perfilman semakin menjamur, baik di TV swasta 

maupun lokal, melalui internet kita dapat mengakses film, rental-rental video 

CD film banyak tersedia, dan menonton film di bioskop pun juga menjadi 

tempat favorit masyarakat sampai saat ini. Hal yang lebih menarik lagi adalah 

perdebatan dikalangan dewasa tentang film bagi anak-anak, karena melihat 

menu tayangan TV yang banyak pula memberikan efek negatif pada anak-

anak. 

                                                           
3
 Hasan Shadily, Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru-Van Hoeve, 1980),  

1007. 
4
 Terj, Dennis McQuail, Mass Communication Theory Second Edition, (Jakarta: 

Erlangga, 1996), cet-IV, 14. 
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Dari segi tema, para produsen beranggapan bahwa masyarakat umum 

dan anak-anak pada khususnya memerlukan tokoh dalam kehidupannya, 

karena film itu sendiri berfungsi sebagai media penerangan dan pendidikan 

secara penuh. Artinya film bukan sekedar alat bantu, juga tidak perlu dibantu  

dengan penjelasan, melainkan sebagai media penerangan dan pendidikan 

terlengkap. 

Ironisnya, sekarang ini banyak orang tua yang memanjakan anak-

anaknya dengan menyediakan televisi dan DVD di kamar mereka. Akibatnya 

karena sudah terbiasa dengan menu-menu yang disuguhkan oleh televisi 

ataupun alat elektronik lainnya, mereka menganggap apa pun tayangan yang 

muncul sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan dengan leluasa anak-anak 

tersebut dapat menonton kapan pun mereka inginkan; padahal perkembangan 

anak harus dikontrol baik itu tingkah laku, pola hidup, maupun tontonan yang 

disukainya. Orang tua pun harus mempunyai tontonan film yang sehat, untuk 

membawa anak-anaknya pada perkembangan fisik dan kejiwaan yang positif. 

Seperti halnya film animasi serial anak Adit dan Sopo Jarwo  pada episode 22 

dan episode 24 yang dapat menginspirasi bagaimana hidup dalam 

kesederhanaan, kerukunan dan agamis. 

Nilai pendidikan sebuah film jangan diartikan sebagiamana di bangku 

sekolah. Nilai sebuah film dimaksudkan bermakna semacam pesan-pesan, 

atau katakanlah moral film, yang semakin halus penggarapannya akan 

semakin baik pula tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, penonton 
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tidak akan merasa digurui. Hampir semua film mengajari atau memberitahu 

kita tentang sesuatu. 

Maka untuk mengetahui problematika tersebut, penulis mengangkat 

penelitian dengan judul ”NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM 

ANIMASI SERIAL ANAK ADIT DAN SOPO JARWO EPISODE 22 DAN 

EPISODE 24”. Film ini bercerita tentang kehidupan sehari-hari di sebuah 

kalangan masyarakat yang tidak lepas dari masalah yang dihadapi, namun 

pada kedua episode ini semua masalah yang dihadapi itu bisa terselesaikan 

dengan bijak dan tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Tidak seperti 

kebanyakan film kartun yang ditayangkan di televisi yang kebanyakan hanya 

sebagai hiburan semata, film animasi ini sarat akan nilai keagamaan bagi 

umat Islam maupun kehidupan sosial beragama. 

Dalam cerita film animasi ini tokoh Adit merupakan anak yang baik, 

suka menolong, suka bermain dan patuh dengan orang tua. Adapun tokoh 

Jarwo cenderung selalu bertingkah buruk, suka membantu jika ada uang, dan 

selalu membuat onar, dengan ditemani Sopo, ketika si Jarwo melakukan 

kesalahan atau berbuat onar, selalu ditegur dan dinasehati oleh Bang Haji 

Udin. Itulah tokoh sentral dari film animasi “Adit dan Sopo Jarwo”. 

Alasan penulis memilih episode 22 dan episode 24 adalah sebab 

dalam animasi Adit dan Sopo Jarwo terdapat 40 episode dan untuk membatasi 

penelitian agar lebih fokus maka, dipilihlah episode 22 dan episode 24. 

Pemilihan episode tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung 
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objek penelitian yaitu nilai-nilai pendidikan Islam yang lebih banyak 

ditampilkan dalam episode 22 dan  episode 24.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah nilai akhlak mahmudah dalam animasi serial anak “Adit 

dan Sopo Jarwo” episode 22 dan episode 24? 

2. Bagaimanakah nilai akhlak  madzmu>mah dalam animasi serial anak “Adit 

dan Sopo Jarwo” episode 22 dan episode 24? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam animasi 

serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” episode 22 dan episode 24. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapakan bisa menjadi suatu masukan dan 

pengembangan penelitian pendidikan bagi Jurusan Pendidikan Agama 

Islam (PAI). 

2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap dunia pendidikan dalam upaya pengembangan pendidikan 

khususnya Islam. 
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b. Sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang berkepentingan dan 

bertanggung jawab terhadap pendidikan, bahwa penerapan nilai-

nilai pendidikan baik formal atau informal sangat memerlukan 

pendekatan modern, rasional, komprehensif, mudah dihayati dan 

ditangkap oleh seluruh indra maupun dinamika kehidupan pada 

umumnya. 

E. TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

Setelah melakukan tinjauan pustaka, ada beberapa penelitian 

membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tema yang diteliti, adapun 

skripsi yang secara tidak langsung relevan dengan judul pembahasan yang 

ditulis penulis adalah:  

1. Skripsi Moh. Supriyadi mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

IAIN Walisongo Semarang 2010, yang judulnya “Nilai-nilai 

Pendidikan Islam dalam Film kartun Upin dan Ipin pada episode tema 

Ramadan”, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa dalam film Upin 

dan Ipin episode tema Ramadan memiliki nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung di dalamnya. Nilai-nilai pendidikan yang termuat dalam 

film kartun Upin dan Ipin episode tema Ramadan diantaranya adalah: 

Pertama, Nilai-nilai pendidikan ibadah yang meliputi, ibadah mahdhah 

dan nilai pendidikan ibadah sosial kemasarakatan. Kedua, nilai 

pendidikan yang bersifat universal meliputi, Kedamaian, Penghargaan, 

Cinta, Toleransi, Tanggung Jawab, Kebahagiaan, Kerjasama, 

Kejujuran, Kerendahan hati, Kebebasan, Kesederhanaan, Persatuan.  
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2. Skripsi Ahmad Fatoni, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014, yang berjudul “Nilai-NIlai 

Pendidikan Islam dalam Film Serdadu Kumbang,”  hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa dalam film Serdadu Kumbang memiliki nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai pendidikan 

Islam yang termuat dalam film Serdadu Kumbang adalah: pertama, 

Nilai pendidikan aqidah mengajarkan manusia untuk meyakini adanya 

Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Pencipta alam semesta, 

yang akan senantiasa mengawasi dan memperhitungkan segala 

perbuatan manusia di dunia. Kedua, Nilai Pendidikan Ibadah, yakni 

ibadah mahdloh dan ibadah ghoiru mahdloh. Ibadah mahdloh adalah 

ibadah yang telah ditentukan oleh Allah bentuk, kadar, atau waktunya 

seperti halnya shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah ghoiru 

mahdloh adalah sebaliknya, kurang lebihnya yaitu segala bentuk 

aktifitas manusia yang diniatkan untuk memperoleh ridha dari Allah. 

Ketiga, Nilai Pendidikan Akhlak, menurut ajaran Islam yang harus di 

tanamkan kepada setiap individu, mencakup: akhlak kepada Allah, 

akhlak kepada rosul, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada 

keluarga, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada masyarakat, dan 

akhlak kepada alam. 

3. Skripsi Anang Ikhwanto mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN Sunan 

Kalijaga 2008, yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam 

Film Ayat-Ayat Cinta karya Hanung Bramantyo,” adapun hasil 
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penelitiannya menyebutkan bahwa dalam film Ayat-Ayat Cinta  karya 

Hanung Bramantyo memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung di dalamnya. Nilai-nilai pendidikan Islam yang termuat 

dalam Ayat-Ayat Cinta  karya Hanung Bramantyo adalah: nilai 

i‟tiqodiyah, Syari‟ah, dan Khuluqiyah. Terdapat juga relevansi nilai-

nilai dalam film Ayat-Ayat Cinta dengan pendidikan Islam kekinian.  

Tampak jelas bahwa penekanan pada kajian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam Animasi Serial Anak “Adit dan Sopo Jarwo” 

Episode 22 dan Episode 24 yang terfokus pada nilai penidikan akhlak 

saja. Inilah yang membedakan dengan kajian-kajian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

F. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian atau strategi penelitian yang dimaksud adalah 

bagaimana cara penelitian itu dilakukan. Cara melakukan penelitian 

mencakup banyak hal, yaitu pemilihan model atau jenis pendekatan 

penelitian.
5
 

1. JENIS PENILITIAN  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan 

angka. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan 

                                                           
5
 Soeprapto, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), 56. 
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memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui dan serta 

digunakan untuk  mendapatkan wawasan.
6
  

2. PENDEKATAN PENELITIAN  

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif yang berusaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa 

sebagaimana adanya. Hasil penelitian ditekankan secara obyektif tentang 

keadaan yang sebenarnya diobyek yang diteliti. Akan tetapi untuk 

mendapatkan manfaat yang lebih luas, perlu disertai interpretasi-

interpretasi yang kuat.
7
 

3. DATA DAN SUMBER DATA 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung 

dari responden atau obyek yang diteliti, atau ada hubungannya 

dengan yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan adalah data yang bersumber dari film animasi “Adit dan 

Sopo Jarwo”. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumber obyek yang diteliti. Salah satunya adalah 

                                                           
6
 Anslem Stratus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2003), 4-5.  
7
 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gang Persada, 2009), 64. 
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perpustakaan, arsip dan perorangan. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini yang diambil buku sebagai berikut:   

1) Akhlak Tasawuf karya Hamzah Tauleka, yang berisi tentang 

akhlak, menekankan pada hidup di lingkungan masyarakat 

yang damai dengan akhlak yang baik dan menjauhkan anggota 

masyarakat dari akhlak yang buruk. Penulis menegaskan 

bahwa di dalam menjalani kehidupan di masyarakat setiap 

orang harus mempunyai akhlak yang baik yang membuang 

akhlak yang buruk. 

2) Terj. Kitab Izhatun Naasyi‟in karya Syeikh Musthafa Al-

Ghalayaini yang berisi tentang akhlak yang mulia yang sehari-

hari diterapkan di lingkungan masyarakat.  

3) Akhlak yang Mulia  karya Humaidi Tatapangarsa yang berisi 

tentang akhlak yang baik dan yang buruk. Penulis menekankan 

bahwa manusia akan dipandang baik dan dihargai oleh orang 

lain, jika dia mempunyai akhlak yang baik. 

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karaya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.  

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup dan 
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sketsa. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat 

berupa patung dan film.
8
 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi dengan cara mencari data-data 

mengenai hal-hal atau variabel  yang berupa catatan, transkip, surat kabar, 

buku, majalah dan sebagainya. Dalam skripsi ini dilakukan pengamatan 

terhadap film animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo”  Episode 22 dan 

24 catatan dan bukti dalam video serta buku-buku yang ada kaitannya 

dengan penelitian. Secara terinci, langkah-langkah pengumpulan data yang 

dimaksud adalah: 

a. Memutar film yang dijadikan obyek penelitian 

b. Mentransfer rekaman dalam bentuk tulisan atau skenario (transkip) 

c. Mentrasfer gambar ke dalam tulisan 

d. Menganalisis isi untuk kemudian mengklasifikasikan berdasarkan 

pembagian yang telah ditentukan 

e. Mencocokkan dengan buku-buku bacaan yang relevan 

5. ANALISIS DATA  

Analisis data kualitatif  adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi 

satuang yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, adan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
9
 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2015), cet. Ke-22, 240.  
9
 Lexy J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 248. 
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Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) sebagai 

teknik analisis data. Maksud teknik analisis isi disini adalah teknik yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha-usaha menentukan 

karakteristik pesan yang penggarapannya dilakukan secara objektif dan 

sistematis.
10

  

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan 

yaitu metode deskripsi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis 

secara non statistik, adapun data yang terkumpul berupa data deskriptif. 

Kemudian dari data yang telah terkumpul, baik yang diambil dari kitab, 

buku, jurnal, majalah, skripsi dan sebagainya dianalisis dengan 

menggunakan metode content analysis atau analisa isi.
11

 Metode ini 

digunakan untuk menganalisis data-data dari isi film yang bersifat 

deskriptif. Pada penelitian ini, dengan metode analisis  isi dapat memberi 

penjelasan nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung di dalam 

Animasi Serial Anak “Adit dan Sopo Jarwo” Episode 22 dan Episode 24. 

Langkah-langkah analisa data adalah sebagai berikut. 

1. Memutar film yang dijadikan objek penelitian. 

2. Mentransfer rekaman kedalam bentuk tulisan atau sekenerio. 

3. Menganalisa isi film dan mengklasifikasikannya mengenai materi dan 

muatan-muatan pendidikan yang terdapat dalam film tersebut. 

                                                           
10

 Lexy J. Meloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 

1991), 63. 
11

 Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 

2006), 34. 
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4. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

6. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun kajian skripsi 

tersebut dengan cara sistematis. Sistematika pembahasan yang merupakan 

pola pembahasan dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis 

berhubungan merupakan kebulatan dari masalah yang diteliti. 

Adanya sistematika pembahasan ini dimaksud untuk 

mempermudah para pembaca dalam memahami peneliti ini. Adapun 

sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:  

BAB I, (pendahuluan) berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan 

tentang gambaran umum dan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, (landasan teoritik) berisi tentang pengertian nilai-nilai pendidikan 

Islam, animasi serial dan film/animasi sebagai media pendidikan. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang akan dipergunakan untuk 

menganalisis data pada bab selanjutnya. 

BAB III, (paparan data) berisi tentang karakter tokoh, crew produksi, 

biografi Dana Riza (sutradara animasi ASJ), biografi Dhamoo Punjabi 

(produser animasi ASJ), tampilan (alur cerita) dan dialog tokoh animasi 

serial anak “Adit dan Sopo Jarwo”  pada episode 22 dan 24. 

BAB IV, (analisis data) bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini 

yaitu berisi tentang hasil analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam 
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animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” pada episode 22 dan 24 dengan 

metode analisis wacana. 

BAB V, (penutup), bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan 

skripsi ini yang termuat di dalamnya sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB II 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DAN ANIMASI SERIAL ANAK  

A. Pengertian Nilai 

Istilah nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti harga, 

angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, sifat-sifat (hal-hal) yang penting 

atau berguna bagi kemanusiaan.
12

 Nilai adalah suatu seperangkat keyakinan 

atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak 

yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, ketertarikan maupun perilaku. 

Oleh karena itu, sistem nilai dapat merupakan standart umum yang diyakini, 

yang diserap dari keadaan objektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen 

(perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh 

Allah SWT, yang pada gilirannya merupakan sentimen (perasaan umum), 

kejadian umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syari’at 

umum.
13

 

Menurut Steeman nilai adalah yang memberi makna pada hidup, yang 

memberi pada hidup ini titik tolak, isi dan tujuan. Nilai adalah sesuatu yang 

dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu 

lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai 

seseorang diukur melalui tindakan. Oleh karena itu, etika menyangkut nilai. 

Nilai dapat dianggap sebagai “keharusan” suatu cita yang menjadi dasar bagi 

                                                           
12

 Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

1074. 
13

 Abu Ahmadi & Noor Salimi, Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2008), cet. V, 202. 
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keputusan yang diambil seseorang. Nilai-nilai itu merupakan bagian 

kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabaikan. Setiap orang 

bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai, baik nilai yang sudah 

merupakan hasil pemikiran yang tertulis maupun belum.
14

 

Menurut Sidi Gazalba yang dikutip Chabib Thoha mengartikan nilai 

sebagai berikut: Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai 

bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang 

menuntut pembuktian empirik, melainkan penghayatan yang dikehendaki dan 

tidak dikehendaki.
15

 Sedang menurut Chabib Thoha nilai merupakan sifat 

yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan 

dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini).
16

 Sehingga nilai 

dapat dikatakan atau berguna sebagai sebuah acuan tingkah laku manusia. 

Nilai merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan subjek 

manusia. Sesuatu yang dianggap bernilai jika pribadi itu merasa sesuatu itu 

bernilai. Perkembangan penyelidikan ilmu pengetahuan tentang nilai 

menyebabkan beragam pandangan manusia tentang nilai-nilai.
17

 Begitu juga 

sejarah peradaban manusia mengenai masalah nilai, masih merupakan 

problem, meskipun selama itu pula manusia tetap tidak dapat mengingkari 

efektivitas nilai-nilai dalam kehidupannya.  

                                                           
14

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral Intelektual, Emosional dan 

Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 29.  
15

 HM. Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), 61. 
16

 Ibid., 61. 
17

 Jalaluddin & Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, cet. Ke-13 (Jakarta: Raja Grafindo, 

2013), 137. 



20 

 

 

Dalam penelitian ini yang dimaksud nilai adalah akhlak, karena 

akhlak adalah sesuatu yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat. 

Orang yang berakhlak dianggap sebagai panutan di masyarakat. 

B. Pengertian Pendidikan Islam 

Secara etimologi istilah pendidikan Islam terdiri dari dua kata, yakni 

“pendidikan” dan “Islam”. Definisi pendidikan sering disebut dengan 

berbagai istilah al-tarbiyyah, al-ta„lim, al-ta„dib dan al-riyad}ah. Setiap istilah 

tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan 

konteks kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. Akan tetapi, dalam 

keadaan tertentu, semua istilah itu memiliki makna yang sama, yakni 

pendidikan.
18

 

1. Al-Tarbiyyah 

Walaupun secara jelas tidak ditemukan istilah al-tarbiyyah dalam 

Al-Qur’an maupun hadis. Tetapi kita dapat menemukan beberapa istilah 

yang maknanya sama dengan istilah al-tarbiyyah, seperti kata rabba, 

rabbaya>ni, murabbi>, ribbiyyun dan rabbani>. Dari bentuk inilah 

membentuk satu kata infinitif (mas}dar), yakni al-tarbiyyah
19

. 

Dalam konteks yang luas, pengertian pendidikan Islam yang 

terkandung dalam term al-tarbiyyah terdiri atas empat unsur pendekatan, 

yaitu: 1) memelihara dan menjaga fitrah anak didik menjelang dewasa, 2) 

                                                           
18

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan Pemikiran Tokoh, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 1-2. 
19

 Ibid., 2. 
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mengembangkan seluruh potensi menuju kesempurnaan, 3) mengarahkan 

seluruh fitrah menuju kesempurnaan, 4) melaksanakan pendidikan secara 

bertahap.
20

 

2. Al-Ta„lim 

Selain pengunaan istilah al-tarbiyyah, istilah pendidikan dalam 

Islam juga sering disebut dengan istilah al-ta‟lim. Para ahli mengatakan 

bahwa al-ta‟lim diartikan sebagai bagian kecil dari al-tarbiyyah al-

„aqliyah, yang bertujuan memperoleh ilmu pengetahuan dan keahlian 

berfikir, yang sifatnya mengacu pada domain kognitif saja.
21

 

3. Al-Ta„dib 

Secara definitif, istilah al-ta‟adib bermakna pengenalan atau 

pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia 

tentang tempat-tempat yang tepat, dari segala sesuatu di dalam tatanan 

penciptaan sewdemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan 

dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud 

dan keberadaannya. Pengertian ini berdasarkan pada salah satu hadis 

Nabi yang berbunyi: Addabani> rabbi> fa ahsana ta„dibi>, yang artinya 

”Tuhanku telah mendidikku, sehingga menjadikan baik pendidikanku”.22
 

4. Al-Riyad}ah 

                                                           
20

 Ibid., 3. 
21

 Ibid., 4. 
22

 Ibid., 6. 
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Istilah pendidikan dalam konteks Islam yang keempat digunakan 

istilah al-riyad}ah. Tetapi penggunaan istilah al-riyad}ah ini khusus 

digunakan oleh Al-Ghazali, yang terkenal dengan istilahnya riyad}atu al-

sibyan, yang artinya pelatihan terhadap individu pada fase anak-anak. 

Pengertian  al-riyad}ah dalam konteks pendidikan Islam adalah mendidik 

jiwa anak dengan akhlak mulia.
23

  

Menurut Al-Ghazali, dalam mendidik pada fase anak-anak ini 

lebih menekankan pada domain afektif dan psikomotoriknya, ketimbang 

domain kognitifnya. Oleh karena itu, menurutnya, apabila anak kecil 

sudah terbiasa untuk berbuat sesuatu yang positif, maka pada masa 

remaja atau muda lebih mudah membentuk kepribadian yang shaleh, dan 

secara otomatis pengetahuan yang bersifat kognitif lebih mudah 

diperolehnya.
24

    

Dalam pandangan M. Arifin pendidikan Islam adalah suatu 

proses pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang 

dibutuhkan oleh hamba Allah (anak didik) dengan berpedoman pada 

ajaran Islam.
25

 Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan Islam adalah 

suatu konsep yang berupa bimbingan jasmani dan ruhani berdasarkan 

hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama 

menurut ukuran-ukuran Islam. Sedangkan menurut M. Kamal Hasan, 

                                                           
23

 Ibid., 8. 
24

 Ibid., 9. 
25

 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan 

Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 29. 
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sebagaimana dikutip Taufik Abdullah Sharon Shiddique, memberikan 

pengertian bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses yang 

komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara 

keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik.
26

 

Dari pengertian pendidikan Islam yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah rangkaian sistem 

sistematis, terencana dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-

nilai kepada peserata didik, mengembangkan potensi yang ada pada anak 

didik sehingga mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi dengan 

sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah yang didasarkan pada 

ajaran agama (Al-Qur’an dan hadis) pada semua dimensi kehidupannya.  

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Proses pendidikan adalah usaha menempuh suatu alternatif yang telah 

ditentukan sebelumnya, maka pada prosesnya akan mempunyai ketentuan-

ketentuan sendiri yang secara psikologisnya akan disistematisasikan dalam 

nilai-nilai Islami yang membentuk sikap dan perilakunya sehari-hari. Inilah 

nilai dalam pendidikan khususnya pendidikan Islam, karena pendidikan Islam 

bertugas mempertahankan, menanamkan dan mengembangkan bagi 

keberlangsungan fungsi dari nilai-nilai pendidikan yang secara Islami 

bersumber pada Al-Qur’an dan hadis.
27

 Sesuai dengan pengertian nilai dan 

                                                           
26

 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan Islam, (Gaya Media Pratama, 

2001), 93. 
27

Akmal Hawi, Perkembangan Pemikiran Pendidikan dalam Islam, (Palembang: Rafah 

Press, 2006), 81-82  
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pendidikan Islam yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menyimpulkan 

bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu hal yang menjadi aturan di 

masyarakat untuk menyiapkan pribadi kompeten berlandaskan Islam sehingga 

terbentuk pribadi yang berakhlak baik pada semua dimensi kehidupannya. 

Kemudian, sesuai perkembangna masyarakat yang semakin dinamis 

sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an menjadi sangat penting. Karena tanpa 

aktualisasi Al-Qur’an, umat Islam akan menghadapi kendala dalam upaya 

internalisasi nilai-nilai Al-Qur’an sebagai upaya pembentukan pribadi umat 

Islam yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, maju dan mandiri, atau 

biasanya disebut insan kamil.
28

 Nilai-nilai pendidikan Islam mengandung 

beberapa unsur pokok untuk mengarahkan pada pemahaman yang 

menyeluruh. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang 

memiliki jiwa keimanan yang kuat (akidah), berakhlak yang baik serta 

mengaktualisasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya 

dengan melakukan ibadah wajib maupun sunnah.  

Adapun berdasarkan analisis dari tujuan pendidikan Islam diatas, 

maka nilai-nilai pendidikan Islam yaitu sebagai berikut:  

1. Nilai Akidah (keimanan) 

                                                           
28

 Ahmad Tantowi, Pendidikan Islam di Era Transformasi, (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra, 2009), 21. 
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Secara bahasa, akidah berasal dari bahasa Arab „aqi>dah artinya 

adalah keyakinan. Secara harfiah, akidah artinya sesuatu yang berbuhul 

atau bersimpul secara erat dan kuat. 

Adapun akidah menurut istilah Islam, yakni pandangan, 

pemahaman, atau ide yang diyakini kebenarannya oleh hati sesuai 

dengan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur’an dan hadis. 

Apabila pandangan, pemahaman, atau ide itu diayakini kebenarannya 

oleh hati seseorang, maka berarti pandangan, pemahaman, atau ide itu 

telah terikat di dalam hatinya. Dengan demikian, hal itu disebut sebagai 

akidah bagi pribadinya. 

Secara lengkap akidah Islam itu meliputi hal-hal sebagai berikut:  

a. Kepercayaan akan adanya Allah dan semua sifat-sifat-Nya baik 

yang wajib, mustahil maupun yang jaiz bagi-Nya. 

b. Kepercayaan terhadap malaikat dan alam gaib. Kepercayaan ini 

meliputi kepercayaan akan adanya alam yang ada di balik alam 

nyata ini yang tidak bisa diamati oleh alat indera. Termasuk 

dalam kepercayaan ini adalah kepercayaan akan adanya syetan, 

jin, ruh dan iblis. 

c. Kepercayaan terhadap para Nabi dan Rasul serta segala sifat-Nya. 
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d. Kepercayaan terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan Allah 

kepada rasul-rasul-Nya sebagai pedoman dan petunjuk bagi 

manusia sesuai dengan zamannya. 

e. Kepercayaan terhadap hari akhir dan segala peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada saat itu, seperti alam barzah, ba„th, hisa>b, 

mi>za>n, s}ira>t}, pahala, siksa, surga, dan neraka. 

f. Kepercayaan atas qad}a‟ dan qadar, yaitu kita mempercayai 

bahwa semua yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari 

qadha’ dan qadar Allah.29
 

2. Nilai Syari’at (Ibadah) 

Syari’at berasal dari kata syar’i secara harfiah berarti jalan yang 

harus ditempuh, atau dilalui oleh umat Islam. Syari’at meliputi dua hal 

pokok yaitu: ibadah dalam pengertian khusus (mahd}ah) ibadah yang 

ketentuan pelaksanaannya sudah pasti ditetapkan oleh Allah dan 

dijelaskan oleh rasul-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, haji. Ibadah dalam 

arti umum yakni semua  perbuatan yang mendatangkan kepada diri 

sendiri dan orang lain, dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, 

seperti belajar, mencari nafkah, menolong orang lain, dan lain 

sebagainya.  

3. Nilai Akhlak (Budi Pekerti) 

                                                           
29

Abd Rozak, dkk, Belajar Efektif Aqidah Akhlak 1, (Jakarta: Intimedia Ciptanusantara, 

2006), 2-3.  



27 

 

 

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khuluqun yang 

menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. 

Dalam pengertian lain, akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak 

yang mantab, kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang 

baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak yang jahat).
30

  

Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam akhlak menurut Abudin 

Nata adalah sebagai berikut:  

a. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 

seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. 

b. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa 

pemikiran. Ini tidak berarti bahwa pada saat melakukan suatu 

perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, 

hilang ingatan, tidur atau gila. Pada saat yang bersangkutan 

melakukan perbuatannya ia tetap sehat akal fikirannya dan 

sadar. 

c. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan 

sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara. 

Jika kita menyaksikan orang berbuat kejam, sadis, jahat dan 

seterusnya. Seperti kita lihat perbuatan tersebut dalam 

pertunjukan film, maka itu bukan disebut perbuatan akhlak, 

                                                           
30

 Musthofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11-14. 



28 

 

 

karena perbuatan tersebut bukan perbuatan yang sebenarnya 

(hanya sandiwara). 

d. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-

mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji orang atau 

karena ingin mendapatkan suatu pujian.
31

 

Menurut Ahmad Amin akhlak adalah deskripsi baik, buruk 

sebagai opsi bagi manusia untuk melakukan sesuatu yang harus 

dilakukannya. Akhlak merupakan suatu sifat mental manusia dimana 

hubungan dengan Allah Swt dan dengan sesama manusia dalam 

kehidupan bermasyarakat. Baik atau buruk akhlak di sekolah tergantung 

pada pendidikan yang diberikan oleh gurunya.  

Secara umum akhlak dapat dibagi kepada tiga ruang lingkup yaitu 

akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada 

lingkungan. 

1) Akhlak Kepada Allah SWT 

Akhlak kepada Allah Swt dapat diartikan sebagai sikap 

atau perbuatan taat yang seharusnya dilakukan oleh manusia 

sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai khalik. Karena pada 

dasarnya manusia hidup mempunyai beberapa kewajiban 

makhluk kepada khalik sesuai dengan tujuan yang ditegaskan 

                                                           
31

 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 4-6. 
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dalam firman Allah Swt., surat adz-Zariyat ayat 56 yang 

berbunyi: 

          

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 

agar mereka bribadah kepada-Ku.”(Adz Adzariyaat: 

56).
32

 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan manusia harus 

berakhlak kepada Allah Swt antara lain: 

a) Karena Allah Swt yang menciptakan manusia. Hal ini 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ath-Thariq ayat 5-7 yang 

berbunyi: 

                       

Artinya:  "Maka hendaklah manusia memperhatikan dari 

apa dia diciptakan?” Dia diciptakan dari air 

(mani) yang terpancar yang keluar dari antara 

tulang punggung (sulbi) dan tulang dada. (Ath-

Thaariq: 5-7).
33

 

b) Karena Allah Swt yang telah memberikan perlengkapan 

panca indra berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran 

dan hati sanubari, di samping angota badan yang kokoh dan 

sempurna kepada manusia. Sebagaimana yang dijelaskan 

                                                           
32

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat 

Pojok), (Kudus: Menara Kudus, 2006), 523. 
33

 Ibid., 591. 
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dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat 78 yang 

berbunyi: 

                    

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu 

dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan 

Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani, agar kamu bersyukur”. (An-Nahl: 78).
34

 

c) Karena Allah Swt yang menyediakan berbagai bahan dan 

sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, 

seperti: bahan makanan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, air, udara, binatang-binatang ternak, dan 

sebagainya. Firman Allah Swt dalam surat Al-Jaatsiyah 

ayat 12-13 yang berbunyi: 

                                       

Artinya: ”Allah-lah yang menundukkan laut untukmu agar 

kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan 

perintah-Nya, dan agar kamu dapat mencari 

                                                           
34
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sebahagian karunia-Nya dan agar kamu 

bersyukur. Dan Dia menundukan apa yang ada 

di langit dan apa yang ada di bumi untukmu 

semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya. 

Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) 

bagi orang-orang yang berpikir”. (Al-Jaatsiyah: 

12-13).
35

 

d) Karena Allah Swt yang memuliakan manusia dengan 

memberikannya kemampuan menguasai dataratan dan 

lautan. Dan semua Hal ini ditegaskan oleh Allah Swt 

dalam surat Al-Isra‟ ayat 70 yakni:  

                      

Artinya: “Dan sungguh telah kami telah memuliakan anak 

cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan 

di laut, dan kami beri mereka rezki dari yang 

baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas 

banyak makhluk yang kami ciptakan dengan 

kelebihan yang sempurna .” (Al-Isra’: 70).36
 

Apabila manusia tidak mau melaksanakan kewajiban 

sebagai makhluk berarti telah menentang kepada fitrah kepadanya 

sendiri, sebab pada dasarnya manusia mempunyai kecendrungan 

untuk mengabdi kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. 

Tujuan pengabdian manusia pada dasarnya hanyalah 
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mengharapkan akan adanya kebahagian lahir dan batin, dunia dan 

akhirat serta terhindar dari murka-Nya yang akan mengakibatkan 

kesengsaraan diri sepanjang masa.
37

  

Dalam berhubungan dengan kha>liqnya (Allah Swt), 

manusia mesti memiliki akhlak yang baik kepada Allah Swt yaitu: 

tidak menyekutukan-Nya, taqwa kepada-Nya, mencintai-Nya, 

ridha dan ikhlas terhadap segala keputusan-Nya dan bertaubat, 

mensyukuri nikmat-Nya, selalu berdo’a kepada-Nya, beribadah, 

selalu berusaha mencari keridhoan-Nya.
38

 

Bisa dipahami bahwa semua makhluk Allah harus percaya 

kepada Allah sebagai inti dari ajaran tauhid menjadi sangat sentral. 

Karena dengan tauhid itulah perbuatan moral, termasuk di 

dalamnya tanggung jawab, dapat ditumbuhkan. Ini berarti bahwa di 

balik perbuatan moral (akhlak) tauhidlah yang menjadi 

pendorongnya.
39

 Dalam hadis disebutkan bahwa “setiap kamu 

adalah penggembala dan bertanggung jawab atas 

penggembalaannya.” Semua orang memikul tanggung jawab; ayah 

terhadap anaknya dan keluarganya, pemimpin negara terhadap 

rakyatnya, guru terhadap muridnya, dan puncaknya ialah Nabi 

terhadap umatnya. 
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2) Akhlak Terhadap Sesama Manusia 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri 

tanpa bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan 

orang miskin begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya 

pangkat seseorang sudah pasti membutuhkan rakyat jelata begitu 

juga dengan rakyat jelata, hidupnya akan terkatung-katung jika 

tidak ada orang yang tinggi ilmunya akan menjadi pemimpin. 

Adanya saling membutuhkan ini menyebabkan manusia 

sering mengadakan hubungan satu sama lain, jalinan hubungan ini 

sudah tentu mempunyai pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. 

Maka dari itu, setiap orang seharusnya melakukan perbuatan 

dengan baik dan wajar, seperti: tidak masuk kerumah orang lain 

tampa izin, mengeluarkan ucapan baik dan benar, jangan 

mengucilkan orang lain, jangan berprasangka buruk, jangan 

memanggil dengan sebutan yang buruk.
40

 

Kesadaran untuk berbuat baik sebanyak mungkin kepada 

orang lain, melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, 

dan keseimbangan dalam hubungan manusia baik secara pribadi 

maupun dengan masyarakat lingkungannya. Adapun kewajiban 

setiap orang untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah 

bermula dari diri sendiri. Jika tiap pribadi mau bertingkah laku 

mulia maka terciptalah masyarakat yang aman dan bahagia.  

                                                           
40
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Menurut Abdullah Salim yang termasuk cara berakhlak 

kepada sesama manusia adalah: 1) Menghormati perasaan orang 

lain, 2) Memberi salam dan menjawab salam, 3) Pandai berterima 

kasih, 4) Memenuhi janji, 5) Tidak boleh mengejek, 6) Jangan 

mencari-cari kesalahan, dan 7) Jangan menawarkan sesuatu yang 

sedang ditawarkan orang lain.
41

 

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari 

masyarakat, dia senentiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. Agar tercipta hubungan yang baik 

dan harmonis dengan masyarakat tersebut setiap pribadi harus 

memiliki sifat-sifat terpuji dan mampu menempatkan dirinya 

secara positif ditengah-tengah masyarakat.  

Pada hakekatnya orang yang berbuat baik atau berbuat 

jahat/tercela terhadap orang lain adalah untuk dirinya sendiri. 

Orang lain akan senang berbuat baik kepada seseorang kalau orang 

tersebut sering berbuat baik kepada orang itu. Ketinggian budi 

pekerti seseorang menjadikannya dapat melaksanakan kewajiban 

dan pekerjaan dengan baik dan sempurna sehingga menjadikan 

orang itu dapat hidup bahagia, sebaliknya apabila manusia buruk 

akhlaknya, maka hal itu sebagai pertanda terganggunya keserasian, 

                                                           
41
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keharmonisan dalam pergaulannya dengan sesama manusia 

lainnya. 

 

 

3) Akhlak Terhadap Lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda 

yang tak bernyawa. Manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi 

ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya 

dan manusia terhadap alam yang mengandung pemeliharaan dan 

bimbingan agar setiap maklhuk mencapai tujuan penciptaanya. 

Sehingga manusia mampu bertangung jawab dan tidak melakukan 

kerusakan terhadap lingkungannya serta terbiasa melakukan yang 

baik, indah, mulia, terpuji untuk menghindari hal-hal yang tercela. 

Dengan demikian terciptalah masyarakat yang aman dan sejahtera. 

Pada dasarnya faktor bimbingan pendidikan agama 

terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua di rumah dan guru 

disekolah akan dapat berpengaruh terhadap pembentukan akidah, 

ibadah dan akhlak siswa yang baik.  
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Pada pokoknya akhlak itu ada 2 macam, yaitu akhlak yang 

terpuji (mah}mu>dah) dan akhlak yang tercela (madzmu>mah).
42

 Contoh 

akhlak mah}mu>dah yaitu: mengendalikan nafsu, benar/jujur, ikhlas, 

qana‟ah, malu, sabar, sifat amanah, pemaaf, bersifat adil, memelihara 

kesucian, sifat kasih sayang, sifat hemat, menepati janji, berusaha, 

tolong menolong, bersifat kuat, sifat berani, mengucap salam dan 

tanggung jawab. Sedangkan contoh dari akhlak madzmu>mah yaitu: 

sifat dengki, sifat iri hati, berdusta, pemarah, sifat angkuh (sombong), 

sifat riya>‟, bakhi>l, marah, khiya>nah, al-jubn (pengecut).  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak akan membahas tentang 

pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu nilai pendidikan ibadah, 

syari’at dan akhlak, tapi hanya akan membahas tentang nilai 

pendidikan akhlak saja, agar hasil penelitiannya lebih fokus. 

D. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Pendidikan Islam yang disebutkan merupakan salah satu syarat 

utama dalam upaya meneruskan dan mengekalkan nilai kebuadayaan 

masyarakat. Dengan demikian, pendidikan merupakan alat untuk mencapai 

suatu tujuan bagi sebuah masyarakat. Agar pendidikan dapat 

melaksanakan fungsinya serta bermanfaat bagi manusia, perlu acuan 

pokok yang mendasarinya karena pendidikan merupakan bagian yang 

terpenting dari kehidupan manusia yang secara kodrati adalah insan 

pedagogis. Maka, acuan yang menjadi dasar adalah nilai yang tertinggi 
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dari pandangan hidup suatu masyarakat tempat pendidikan itu 

dilaksanakan. Para pemikir muslim membagi sumber atau dasar nilai yang 

dijadikan acuan dalam pendidikan Islam menjadi 3 bagian, yaitu Al-

Qur’an, hadis dan ijtihad (ijma‟ ulama), sebagaimana yang disebutkan 

secara eksplisit dalam QS An-Nisa’ (4): 59.  

                                     

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di 

antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang 

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” (An-Nisa’: 59).43
 

Pada ayat di atas manusia yang beriman sebagai objek pendidikan 

ataupun subjek pendidikan harus mentaati dan berpedoman pada Al-

Qur’an,  hadis dan juga ketetapan pemimpin selama tidak menyimpang 

dari grand theory universal, yaitu Al-Qur’an dan hadis.
44

  

Secara eksplisit, ketiga sumber dasar tersebut dapat dideskripsikan 

sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an  
                                                           

43
  Departemen Agama RI., Op. Cit., 87. 

44
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Global, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 56-57)   



38 

 

 

Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang memiliki 

perbendaharaan luas dan besar bagi pengembangan kebudayaan umat 

manusia. Al-Qur’an merupakan sumber pendidikan terlengkap, baik 

itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun 

spiritual (keruhanian), serta material (kejasmanian) dan alam semesta. 

Al-Qur’an merupakan sumber nilai yang absolut dan utuh. 

Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan.
45

  

Orientasi Al-Qur’an bagi kepentingan manusia adalah untuk 

melaksanakan amanat dari Allah. Oleh Karena itu, pelaksanaan 

pendidikan Islam harus senantiasa mengacu pada sumber tersebut 

dengan berpegang kepada nilai-nilai Al-Qur’an, terutama pada 

pendidikan Islam sehingga akan mampu mengarahkan dan 

mengantarkan manusia bersifat dinamis, kreatif, serta mampu 

mencapai nilai-nilai ubudiyah pada Khaliknya.
46

 

2. Hadis (Sunnah)  

Sunnah juga berisi aqidah, syari’ah, dan berisi tentang 

pedoman untuk memaslahatan hidup manusia seutuhnya.
47

 Hadis atau 

sunnah merupakan jalan atau cara yang pernah dicontohkan Nabi 

dalam perjalanan kehidupannya melaksanakan dakwah Islam. Contoh 

yang diberikan beliau dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu Hadis 

qauliyah, fi‟liyah dan taqririyah. Hadis ini merupakan sumber dan 
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acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas 

kehidupannya.   

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana posisi hadis Nabi sebagai 

sumber atau dasar pendidikan yang utama setelah Al-Qur’an. 

Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang 

berisikan keputusan dan penjelasan Nabi dari pesan-pesan Ilahiyah 

yang tidak terdapat dalam Al-Qur’an  maupun yang terdapat dalam 

Al-Qur’an, tetapi masih memerlukan penjelasan lebih lanjut secara 

terperinci.
48

  

Untuk memperkuat kedudukan hadis sebagai sumber atau 

dasar inspirasi pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat dilihat dari 

firman Allah QS An-Nisa’ (4): 80 dan QS Al-Hasyr (59): 7 berikut.  

                 

Artinya: ”Barangsiapa yang mentaati Rasul (Muhammmad, maka 

sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa 

yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka (ketauhilah) kami 

tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara 

mereka.” (An-Nisa’: 80)49
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Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan 

apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah” (Al-

Hasyr: 7)
50

 

Dari ayat di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa 

kedudukan hadis Nabi merupakan dasar utama yang dapat 

digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan pendidikan Islam.  

3. Ijtihad (ijma‟ ulama) 

Dalam meletakkan ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam, 

pada dasarnya merupakan proses penggalian dan penetapan hukum 

syari’ah yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dengan 

menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan-pendekatan lainnya. 

Secara independen, guna memberikan jawaban hukum atas berbagai 

persoalan umat yang persoalan hukumnya secara syari’ah tidak 

terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah.
51

 

E. Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan, tujuan pendidikan merupakan 

kristalisasi nilai-nilai yang ingin diwujudkan kedalam pribadi murid. Oleh 

karena itu, rumusan tujuan pendidikan bersifat komprehensif, mencakup 

semua aspek dan terintegrasi dalam pola kepribadian yang ideal.
52

  

Menurut Al-Ghazali tujuan pendidikan adalah mengembangkan 

budi pekerti yang mencakup penanaman kualitas moral dan etika seperti 
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kepatuhan, kemanusiaan, kesederhanaan dan membenci terhadap 

perbuatan buruk seperti kebanggan, mencintai kemewahan dan berdusta 

yang ditujukan untuk mematuhi kehendak Tuhan, pasrah dan bersyukur 

kepada-Nya.
53

  

Tujuan pendidikan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah 1) 

membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah 

(uhrawi), dan 2) membentuk manusia yang mampu menghadapi segala 

bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain 

(duniawi).
54

 Sedangkan tujuan pendidikan menurut Abdul Fatah Jalal 

adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah yang bertaqwa.
55

 

Dari pernyataan tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh 

ilmuan muslim di atas, bisa disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam 

adalah mewujudkan manusia yang bermoral, berakhak mulia, bisa 

bermanfaat bagi orang lain dan melaksanakan kewajiban kepada Allah dan 

akhirnya akan menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah. 

F. Animasi Serial Anak 

Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu “anima” yang berarti jiwa, 

hidup dan semangat. Sedangkan karakter adalah orang, hewan, maupun 

objek nyata lainnya yang dituangkan dalam bentuk gambar 2 D maupun 3 

D. sehingga karakter animasi dapat diartikan sebagai gambar yang yang 
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membuat objek yang seolah-olah hidup, disebabkan oleh kumpulan 

gambar itu berubah beraturan dan bergantian ditampilkan objek dalam 

gambar bisa beruoa tulisan, bentuk benda, warna dan special efek.
56

   

Menurut Ibiz Fernandes dalam bukunya Macromedia Flash 

Animation & Cartooning: A Creative Guide, animasi adalah sebuah proses 

merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk 

mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Berdasarkan arti harfiah, animasi 

yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak 

sendiri.
57

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa 

serial anak merupakan cerita yang berurutan berorientasi pada seputar 

kehidupan anak-anak. Di Indonesia animasi serial anak sering disebut 

kartun anak. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

animasi serial anak adalah gambar yang awalnya tidak bisa begerak dibuat 

seperti ilusi pergerakan, seakan-akan gambar itu bisa bergerak sendiri, 

bergerak dengan bentuk 2 D maupun 3 D yang berorientasi pada 

kehidupan seputar anak.  

G. Film/aminasi Sebagai Media Pendidikan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

mendorong upaya-upaya pembaruan dalam pemanfaatan hasil-hasil 
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teknologi dalam proses belajar. Hal tersebut menuntut agar guru/pangajar 

mampu menggunakan alat-alat yang disediakan oleh sekolah, dan tidak 

tertutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesui dengan perkembangan 

dan tuntutan zaman.
58

  

Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Sadiman 

mengemukakan, bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Gagne menyatakan bahwa media adalah 

berbagai jenis komponen dan lingkungannya.  Dijelaskan pula oleh 

Raharjo  bahwa media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya 

ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Materi yang 

yang diterima adalah pesan intruksional, sedangkan tujuan yang dicapai 

adalah tercapainya proses belajar. 
59

  

Jadi yang dimaksud media pendidikan adalah perantara atau 

pengantar pesan yang berupa materi pendidikan dari pengirim yaitu 

seorang guru kepada penerima yaitu anak didik.  

Menurut Nuryani Y. Rustaman dalam “Strategi Belajar Mengajar” 

membagi media menjadi tiga golongan berdasarkan jenisnya, yaitu. 

a.  Media Auditif, yaitu: radio, telepon, kaset recorder, piringan 

audio, dsb. 

b.  Media Visual: foto, gambar, lukisan, cetakan, grafik, dsb. 
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c. Media Audio-visual: film suara, televisi, video kaset.
60

 

Media auditif yang berupa suara sangat membantu bagi mereka 

yang bermasalah pada indera penglihatannya, tapi sangat tidak cocok bagi 

mereka yang punya masalah pada indera pendengarannya. Maka ada 

media visual yang sangat membantu bagi yang bermasalah pada indera 

pendengarannya, tapi sangat tidak cocok bagi mereka yang punya masalah 

pada indera penglihatannya. Maka ada media audio-visual yang berupa 

tampilan gambar disertai dengan suara.  

Media audiovisual pada hakikatnya adalah suatu representasi 

(penyajian realitas), terutama melalui pengindraan penglihatan dan 

pendengaran yang bertujuan untuk mempertunjukkan pengalaman-

pengalaman pendidikan yang nyata kepada siswa. Cara ini dianggap lebih 

tepat, cepat dan mudah dibandingkan dengan melalui pembicaraan, 

pemikiran dan cerita mengenai pengalaman pendidikan. Dengan demikian 

media pendidikan berfungsi ganda, yakni sebagai pembawa, penyalur 

pesan/informasi dan sebagai unsur penunjang proses pembelajaran.
61

 

Salah satu jenis media audiovisual adalah film. Film merupakan 

media yang amat besar kemampuannya dalam membantu proses belajar 

mengajar.
62

 Film mengombinasikan media audiovisual dan media audio. 
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Suatu rangkaian cerita yang disajikan dalam bentuk gambar pada layar 

putih diserta gerakan-gerakan dari para pelakunya. Keseluruhan bahan 

informasi disajikan lebih menarik dengan nada dan gaya serta tata warna, 

sehingga sajiannya lebih merangsang minat dan perhatian penonton atau 

penerima pesan.
63
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BAB III 

ANIMASI SERIAL ANAK “ADIT DAN SOPO JARWO” 

A. Karakter Tokoh  

Tabel I 

No. Nama Tokoh Karakter Tokoh 

1 Adit  

Tokoh utama dalam kisah ini, baik dan suka 

menolong. 

2 Dennis   

Teman karib Adit yang baik dan selalu ketakutan 

setiap melihat Jarwo.  

3 Mita Teman Adit yang baik. 

4 Devi Teman Adit yang baik. 

5 Adel  

Adik perempuan Adit yang masih balita, lucu dan 

suka merepotkan orang lain. 

6 Bunda Ibu Adit yang sabar dan suka menasehati Adit. 

7 Ayah  Bapak Adit yang sering lupa.  

8 Sopo 

Teman dekat Jarwo yang bertubuh tambun yang agak 

lamban pemikirannya, selalu bersama dengan Jarwo 

kemana-mana dan sekarang menjadi pegawainya 

Baba Chang. 

9 Jarwo  

Pekerja serabutan dan kadang berseteru dengan Adit, 

meski beberapa kali pula saling bekerjasama dan 

sekarang menjadi pegawainya Baba Chang.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Balita
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10 Haji Udin 

Ketua RW yang bijaksana dan sering menjadi 

penengah atau pemberi solusi untuk setiap masalah 

yang ditimbulkan oleh Sopo Jarwo  

11 Kang Ujang 

Tukang bakso yang sering menyuruh Sopo Jarwo 

untuk mencuci mangkok yang kotor sebagai ganti 

karena mereka sering berhutang. Logatnya Kang 

Ujang selalu seperti logat Sunda  

12 Pak Dasuki 

Warga kampung karet yang selalu memberikan tugas 

di rumahnya kepada Sopo dan Jarwo  

13 Pak Anas 

Warga kampung karet yang berasal dari Sumatera 

Utara serta berwatak keras. 

14 Baba Chang 

Warga kampung keturunan Tionghoa yang selalu 

kesal sama kelakuannya Jarwo. Dia teman dari Haji 

Udin. 

15 Li Mei 

Putri Baba Chang yang juga merupakan seorang 

mahasiswi, dia baik dan selalu menasehati bapaknya 

(Baba Chang) agar minum obatnya. 

16 Ucup 

Bocah kecil teman Adit, dia lucu, ceria dan selalu 

menirukan nasehat dari Haji Udin.  

17 Mamat Warga kampung karet. 

18 Kipli Teman Adit, Dennis, Mita dan Devi.  

19 Sanip  Satpam Kampung Karet yang baik, bapaknya Ucup.  

20 Umi Salamah Warga kampung Karet, seorang korban penipuan dari 
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pesanan kuenya yang dimakan setengah oleh Jarwo 

dan Sopo. 

21 Bu Mina 

Warga kampung Karet yang selalu berdandan dan 

pemilik Warteg “Gaul.”64
 

 

B. Crew Produksi Film Animasi Anak “Adit dan Sopo Jarwo” 

Tabel II 

Penulis Eki N. F., Deddy Otara dan Zulfa Asliha 

Sutradara Dana Riza dan Indrajaya 

Pengisi suara Ranu, Reyhan, Musripah, Matsuri, Surawijaya, 

Dharmawan, Eki N. F., Zulfa dan Yessy 

Komposer lagu tema Harry Budiman dan Ryan Nugroho 

Komposer Harry Budiman dan Ryan Nugroho 

Produser eksekutif Arnas Irmal, Karan Mahtani dan Ramlan Permana 

Produser Dana Riza, Dhamoo Punjabi, Manoj Punjabi dan 

Shania Punjabi 

Penyunting Anom Sukarno dan Novandy Djaya Atmadja 

Sinematografi Asep Hendi Affandi dan Agus Suherman 

Kamera Erik Wirasakti
65
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1. Biografi Dana Riza (Sutradara) 

Nama Lengkap : Dana Riza 

Alias   : Dana  

Profesi   : Seniman 

Tempat Lahir  : Makassar, Sulawesi 

Tenggara 

Tanggal Lahir  : Jumat, 28 Juni 1968  

Zodiak   : Cancer 

Warga Negara  : Indonesia 

Terlahir dengan bakat yang berbeda dibandingkan dengan sang 

adik yang seorang sutradara, namun pekerjaan Dana Riza nyatanya tak 

jauh-jauh dari pekerjaan si Adik, Riri Riza.  

Menjadi seorang sutradara creative multimedia adalah pilihan 

hidup pria kelahiran Makassar, 28 Juni 1968 ini. Kegemarannya pada 

dunia animasilah yang mengantarkannya pada kesuksesan kini. Sebagai 

desainer dan digital artist yang telah berkecimpung selama sekitar sepuluh 

tahun dalam pembuatan video, efek visual dan produksi animasi, kiprah 

Dana sudah tidak lagi diragkan. Perusahaan yang didirikannya pun 

berulang kali turut serta dalam beberapa pembuatan film nasional. Salah 

satu film yang berhasil digarapnya adalah film Di Bawah Lindungan 

Ka'bah, film adaptasi dari karya sastrawan handal, Buya Hamka, yang 

meraup banyak keuntungan kala itu. 
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Berkecimpung lama di dunia animasi, lulusan Universitas 

Pancasila jurusan Architecture ini juga telah merancang dan memproduksi 

beberapa program seri untuk anak-anak di TV nasional, serta 

memproduseri dan menyutradarai program edukasi. Selain itu, Dana juga 

pernah bertugas untuk mengembangkan aplikasi software dalam animasi 

dan visual effect untuk proses pasca produksi. Sebelum bergabung dengan 

Eltra Studio pada tahun 1995, Dana Riza adalah seorang Arsitek di 

Deastygra dan menangani desain dan presentasi visual. Beberapa tahun 

belakangan, ia terlibat adalah kegiatan bersama Ainaki (Asosiasi Animasi 

dan Industri Konten Indonesia). 

Dana turut serta dalam ajang Indie Movie yang diselenggarakan 

oleh LA Lights. Ajang tahunan ini sendiri bertujuan untuk membidik para 

calon sineas Indonesia untuk berkesempatan menggali pengalaman dalam 

pembuatan film layar lebar. Terbukti dari enam tahun penyelenggaraan, 

puluhan film pendek berhasil disaring dari festival ini. Dana sendiri dalam 

acara tersebut dilibatkan untuk mengisi booth yang telah disediakan 

dengan tujuan memberikan peserta kesempatan untuk bertemu dan 

mempelajari langsung berbagai aspek perfilman mulai dari pra hingga 

pasca produksi sebuah film. Dalam masing-masing booth tersebut 

menghadirkan para ahli di bidangnya seperti Amrin Nugraha bersama 

Dana yang ahli di bidang Visual Effect Artist. 
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   PENDIDIKAN  

a. Universitas Pancasila Architecture, 1986-1992 

b. SMAN77, 1983-1986 

KARIR  

a. Director/Owner at EltraStudio, EltraCineStudio, Cook-IT 

Animation 

b. Architect & Designer at Deaestygra
66

 

2. Biografi Dhamoo Punjabi (Produser) 

Nama  : Dhamoo Jethmal Punjabi 

Lahir  : Surabaya, 10 November 1941 

Pekerjaan : Produser 

Tahun aktif : 1961 – sekarang 

Istri  : Sonita Punjabi 

Anak  : Manoj Punjabi 

Orang Tua  : Jethmal Tolaram Punjabi dan Dhanibhai Jethmal Punjabi 

Agama  : Hindu 

Dhamoo Punjabi yang memiliki nama lengkap Dhamoo Jethmal 

Punjabi (lahir di Surabaya, 10 November 1941) adalah seorang sekaligus 

pendiri Rumah Produksi terbesar di Indonesia, MD Entertainment. 

Dhamoo adalah anak sulung dari tujuh putra-putri pasangan Jethmal 

Tolaram Punjabi dan Dhanibhai Jethmal Punjabi termasuk kedua orang 
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adiknya, yaitu Gobind Punjabi dan Raam Punjabi. Pengalaman dia 

memproduksi suatu film berawal dari berdirinya perusahaan importir film, 

yaitu PT Indako Film, bersama kedua orang adiknya Gobind Punjabi & 

Raam Punjabi pada tahun 1967. Tiga tahun kemudian, ia mendirikan PT 

Panorama Film (1971-1976) yang bersama PT Aries Internasional Film 

memproduksi film Mama karya sutradara Wim Umboh tahun 1972. Ini 

adalah film Indonesia pertama yang menggunakan seluloid 70 milimeter, 

tetapi kurang laku ketika dilempar ke pasar.  

Kemudian kembali Raam yang dibantu oleh kedua orang kakaknya 

termasuk Dhamoo sendiri memproduksi film Demi Cinta yang dibintangi 

Sophan Sophiaan dan Widyawati. Namun film produksi keduanya ini 

termasuk biasa-biasa saja dalam peredarannya.  

Pada tahun 1980-an ketika kondisi perfilman Indonesia sedang 

terpuruk, Dhamoo dan kedua adiknya malah sukses termasuk Raam 

Punjabi, membawa trend film bertemakan komedi di perfilman Indonesia 

dengan menampilkan bintang komedi pada saat itu Trio Warkop (Warung 

Kopi) yaitu Dono, Kasino dan Indro. 

Dalam kurun waktu tujuh belas tahun awal kariernya sebagai 

produser, Dhamoo dan kedua saudaranya telah memproduksi lebih dari 

seratus film termasuk lewat PT Parkit Film yang mereka dirikan pada 

1981. Dhamoo Punjabi bersama Raam Punjabi menjadi produser Parkit 
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Film, sedangkan Gobind Punjabi menjadi produser eksekutif dari Parkit 

Film. 

Pada tahun sekitar tahun 1989 saat perfilman Indonesia benar-

benar hancur, Dhamoo dan kedua saudaranya termasuk Raam tidak 

kehilangan akal dengan TVRI. Mereka berhasil berpikir cepat dan 

cemerlang, Dhamoo yang membantu Raam beralih ke dunia sinetron yang 

pada saat itu memang baru dan juga seiring dengan munculnya stasiun 

televisi swasta pertama yaitu RCTI. Raam, adiknya melihat hal tersebut 

sebagai peluang yang baik. Itu terbukti dengan suksesnya serial sinetron 

komedi Gara-Gara, yang dibintangi Lydia Kandou dan Jimmy Gideon. 

Pada tahun 1990 Dhamoo bersama kedua adiknya mendirikan 

rumah produksi Multivision Plus dengan modal Rp. 250 juta. Dhamoo pun 

juga menjabat sebagai Produser Eksekutif Utama bersama salah seorang 

adiknya, Gobind Punjabi. Manoj Punjabi, putranya menjadi produser 

pelaksana Multivision Plus dari tahun 1996 hingga tahun 2001. 

Pada tahun 2001, Dhamoo bersama anaknya, Manoj Punjabi 

mengundurkan diri dari Multivision Plus. Raam Punjabi dan Gobind 

Punjabi, kedua saudaranya mengizinkan Dhamoo dan salah seorang 

anaknya, Manoj hengkang dari perusahaan yang dipimpin oleh Raam 

Punjabi dan Gobind Punjabi. 

Pada tahun 2002, Dhamoo bersama anaknya, Manoj Punjabi 

mendirikan rumah produksi MD Entertainment. Produksi perdana MD 
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Entertainment dibuat mulai pertengahan tahun 2003. Dhamoo Punjabi 

merupakan Komisaris Utama MD Corporation yang dipimpin oleh 

putranya, Manoj Punjabi. 

Sejak MD Entertainment didirikan pada tahun 2003, Manoj, 

putranya sudah bertekad untuk mengerahkan segalanya, memberikan yang 

terbaik untuk industri pertelevisian di Indonesia. Sejak awal ia sudah 

menyusun konsep usaha dengan mantap untuk tujuan yang sangat jelas 

yaitu menjadi nomor satu dan yang terbaik di negeri ini. Terbukti hasil 

karyanya selalu menjadi pionir di industri pertelevisian Indonesia, seperti 

sinetron Cinta  Fitri yang merupakan lambang keberhasilan dalam peta 

pertelevisian Indonesia. Berbagai penghargaan bergengsi seperti 

Panasonic Awards, SCTV Awards, Indonesian Movie Awards, Yahoo 

OMG Awards, semua berhasil diraih MD di bawah kepemimpinan 

putranya, Manoj, hanya dalam kurun waktu 10 tahun. 

Untuk mengembangkan industri perfilman Indonesia, Manoj, 

putranya mulai mengembangkan sayap usahanya ke dunia perfilman. 

Melalui anak perusahaan MD Corp, MD Pictures, Manoj melahirkan film-

film berkualitas, seperti Ayat-Ayat Cinta  (2008), dan Habibie-Ainun 

(2012) yang berhasil meraih jumlah penonton tertinggi di Indonesia hingga 

saat ini. 

Dhamoo bersudara dengan Gobind, Raam, Nanki dan Jaiwanti. 

Bahkan, Dhamoo memiliki seorang menantu, yaitu Shania Punjabi yang 
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diketahui adalah istri dari Manoj Punjabi, putra dia. Dhamoo juga 

memiliki 3 orang cucu, yaitu Sairaa Punjabi, Nayla Punjabi dan Rehaan 

Punjabi. Dhamoo sendiri merupakan salah satu produser film dan sinetron 

dari rumah produksi MD Entertainment dan MD Pictures.
67

 

C. Tampilan dan Dialog Tokoh Animasi Serial Anak “Adit dan Sopo Jarwo” 

Episode 22 dan 24 

1. Episode 22 

a. Tampilan (Alur Cerita) 

Suatu hari, Adit dan Dennis sedang menaiki sepeda melaju 

kencang dan menyalip karena sedang buru-buru sehingga Jarwo dan 

Sopo yang sedang naik sepeda motor bergoyang-goyang dan hampir 

saja terjatuh dan menabrak seorang nenek, nenek itu mengatakan agar si 

Jarwo berhati-hati. Namun Jarwo tetap mengendarai motor dengan 

kencang, berharap bisa menyusul Adit dan Dennis.  

Setelah kejadian itu, Dennis meminta Adit supaya lebih cepat 

karena akan dikejar Jarwo dan Sopo, ternyata sudah dikepung oleh 

Jarwo, dan hampir saja Adit menabrak Jarwo dan beruntung Adit 

mengerem sepedanya. Kemudian Jarwo pun marah karena si Adit selalu 

bikin masalah, Adit meminta maaf karena sedang buru-buru penting 

sekali tentang barang milik Ayah Adit ketinggalan lagi, kemudian Adit 

berjalan lagi, tetapi Jarwo memanggil-panggil berkali-kali, Dennis 
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mengatakan barang Ayah Adit tertinggal, tetapi Jarwo bertanya kepada 

Sopo, ternyata Sopo terdengar bahwa ayahnya meninggal, kemudian 

Jarwo pun jadi heran. Akhirnya Jarwo berjalan lagi dan 

memberitahukan kepada warga bahwa ada yang meninggal dunia, 

kemudian Jarwo meminta sumbangan kepada warga, para warga pun 

jadi sedih dan memberi sumbangan. 

Setelah meminta sumbangan warga, Jarwo lapar dan ingin 

makan bakso dengan memakai uang sumbangan, tetapi Sopo bilang 

jangan, tetapi Jarwo mengatakan “tenang aja kita memakainya juga gak 

semua kok, kamu mau makan nggak?", Sopo mau makan, dan Jarwo 

mengatakan “kita juga setelah itu Jarwo dan Sopo pun makan bakso. Di 

tengah-tengah makan bakso, Kang Ujang juga merasa kaget dan 

berusaha ikhlas dan sabar mendengar  ayah Adit meninggal, kemudian 

Jarwo dan Sopo kembali berjalan setelah selesai makan bakso. 

Di halaman rumah Adit, para warga sudah memasang tenda, 

kemudian Jarwo dan Sopo datang sambil membawa karangan bunga 

duka cita, setelah itu Adit dan Dennis datang ke rumah, setelah itu Adit 

dan Dennis merasa bingung karena belum tahu ada apa sebenarnya, 

kemudian Pak Dasuki meminta Adit supaya bersabar dan kuat 

menerima cobaan karena ayahnya meninggal. Adit karena bingung, ia 

bertanya-tanya, kemudian Bunda datang sambil membawa Adel dan 

Bunda pun bertanya-tanya, karena Adit belum beritahu, akhirnya Jarwo 
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pun memberitahu, tetapi Jarwo masih ragu-ragu memberitahu bahwa 

Ayah telah meninggal, sedangkan Bunda masih bingung-bingung, 

setelah itu datang sebuah taksi dan ternyata Ayah masih hidup, 

kemudian Jarwo pun kaget dan mengira bahwa Ayah telah meninggal, 

kemudian Ayah bertanya-tanya, setelah itu datanglah Haji Udin dan 

kembali lagi memberi nasihat kepada Jarwo, setelah itu Jarwo bertanya 

kepada Ayah, ternyata Ayah sedang sehat-sehat saja, setelah itu para 

warga pun marah sambil membentak-bentak dan meminta Jarwo supaya 

mengembalikan uang sumbangan para warga, tetapi Haji Udin 

menenangkan para warga dan Haji Udin menyuruh Jarwo supaya 

mengembalikan uang sumbangan dan mengembalikan tenda ke kantor 

RW, lalu para warga bubar. 

Setelah itu, Jarwo pun membereskan tenda, kemudian Kang 

Ujang datang membawa baksonya dan minta ditaruh mana, setelah itu 

Jarwo mengatakan tidak jadi karena salah dengar, lalu Kang Ujang jadi 

kesal karena sudah lelah bikin banyak dan menganggap itu sebagai 

hutangnya, dan Jarwo pun harus bertanggung jawab. 

b. Dialog Tokoh 

Adit : “Permisi bang Jarwo” (Adit tergesa-gesa mengendarai 

sepeda bersama dengan Dennis dan hampir bertabrakan 

dengan Jarwo dan Sopo) 

Jarwo  : “Adiiiiiitttttt!” (Jarwo kesal dengan ulah Adit) 
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Adit  : “Maaf bang Jarwo maaf” 

Jarwo       : “Yeh loh loh pye iki pye iki” (motor Jarwo hampir 

terguling) 

Adit  : “Buk buk awas buk minggir buk .. aaaaa!” 

 Nenek : “Eeeeee… jalan ati-ati atuuu!” 

Jarwo  : “Maaf nek maaf, ini lo si Adit” 

Dennis : “Adit cepetan dit, bang jarwonya ngejar terus dit” 

Adit  : “Tenang aja Den” 

Dennis : “Wah wahh wahhh” 

Adit : “Tahan Den, bang jarwo hampir saja” (Adit hampir saja 

menabrak Jarwo)  

Jarwo : “Kamu itu lo, selaluuu bikin masalah” 

Adit : “Maaf bang, adit lagi buru-buru niihh” (sambil melihat 

jam tangan), “penting banget soalnya”  

Jarwo : “Lo lo loh eh eh, adit denis mau kemana kamu eh?”   

Adit  : “Adit jalan lagu dulu ya bang” 

Jarwo : “Eh eh loh loh adit!” 

Dennis : “Ini bang, dompet ayahnya adit tertinggal” 

Jarwo : “Sopo!”  

Sopo : “Iya bos”  

Jarwo : “Kamu denger gak tadi?”  

Sopo : “Denger bos” 

Jarwo : “Apaan?” 
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Sopo : “Kayaknya ada yang meninggal bos” 

Jarwo : “Weh innalillahi ya Allah, eh ayo Sopo kita cek rumahnya 

sekarang”  

Umi  : “Innalillahi”  

Dasuki : “Yang bener Woo?”  

Jarwo : “Masa kayak gini bercanda to pak?”  

Umi  : “Ya Allah perasaan kemarin masih sehat sehat aja”  

Jarwo : “Yahh udah takdir mau gimana lagi” (Jarwo Sambil 

meminta sumbangan ke para warga, semua warna sedih 

dan menangis mendengar berita ini). 

Jarwo : “Ehh huh capek juga nihh keliling kampung, sampek laper 

ini loh” 

Sopo : “Iya bos, sopo juga nihh (Jarwo sambil melirik uang 

sumbangan warga), jangan bos jangan” 

Jarwo : “Tenang aja, kita makeknya juga gak semua kok 

Sopo : “Tapi bos”  

Jarwo : “Kamu mau makan ndak?” 

Sopo : “Iya mau bos mau” 

Jarwo : “La maka dari itu, wes kita lets go aja dulu yok” 

Ujang : “Gustii no agung, emang kalau sudah urusan jodoh, 

rezeki sama umur tehh sudah takdir, kita gak bisa marah 

apa lagi gelisah cuma bisa pasrah betul gak bang 

Jarwo?”  
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Jarwo : “Iya kang iya, yok ayo Sopo kita lets go, makasih kang 

assalamu‟alaikum!”  

Ujang  : “Wa‟alaikumsalam”  

Jarwo dan sopo sampai di rumahnya adit sambil membawa 

karangan bunga yang bertuliskan ayahnya adit 

Jarwo : “Sopo taruh disitu aja udah biar langsung kelihatan  para 

warga” 

Sopo : “Iya bos iya”  

Adit  : “hah!” (Adit Denis datang dan langsung kaget) 

Dennis : “Ha! Adit ada apa ini Dit? Kok Aduhh jangan jangan, 

gimana ini nihh?”  

Adit : “Tenang Den, kita kan belum tau  ini ada apa” 

Dasuki : “Adit kamu yang sabar ya” (Pak Dasuki datang 

menghampiri Adit mencoba menenangkan Adit)  

Adit  : “Tapi pak Dasuki, ee ini ada apaan sihh?” 

Dasuki  : “Kamu masih anak-anak Dit, masih butuh waktu untuk 

bisa ngerti semua ini” 

Dennis : “Tuu kan Dit jangan jangan”  

Bunda  : “Adit ini ada apaan sih?” 

Adit  : “Belum tau bun, wong Adit juga masih nanya nanya” 

Jarwo : “Jadi bunda belum kamu kasih tau Dit?” 

Adit  : “Kasih tau apaan sih bang” 
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Jarwo : “Aduhh, wes biar tak kasih tau aja udah (sambil mendekat 

ke bunda Adit), “jadi gini bun” (sambil gugup dan 

garuk-garuk kepala) “aduhh eh eh tapi bunda yang 

sabar ya”  

Bunda : “Ini ada apa sih bang Jarwo” 

Ayah Adit datang dengan taksi dan Haji Udinpun  juga datang, 

Jarwopun kaget 

Ayah : “Bun tolong laptop ayah ketinggalan, tadi ada di kamar 

tuh” 

Jarwo : “Loh lakok?” (dengan nada terkejut)  

Ayah : “Lo lo loh bang jarwo ini ada apa ini?” (dengan nada 

terkejut melihat banyak orang dan tenda yang ada 

dirumahnya) 

Jarwo : “Lahh ayah bukannya ayah? Dit jangan bercanda kamu, 

ini bercanda ini namanya bercanda dengan maut ini” 

(sambil menunjuk ke arah Adit) 

Ayah : “Bercanda apaan sih bang jarwo? Malah dari tadi adit 

yang bingung” 

Haji Udin : “Jarwo Jarwo, udeh udeh udeh semuenye tenang, gini wo 

ye, lain kali ye kalo ada ape-ape yang jelas dulu jangan 

main yakin aje, jangan Cuma katanye jadi harus sesuai 

dengan faktanye yee”  

Jarwo : “La iya gimana wong tadi… (sambil garuk-garuk kepala) 
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Haji Udin : “Udeh udeh” 

Jarwo : “la emangnya ayah sehat-sehat aja?” 

Ayah : “Alhamdulillah saya sehat-sehat aja bang” 

Warga : “Huuuu…” 

Dasuki  : “Hee bang Jarwo kembaliin tu duit sumbangan kita” 

(dengan nada marah dan keras) 

Umi  : “Cepetan kembaliin!!!” 

Haji Udin : “Tenang tenang tengang kagak perlu pakek emosi  yeh! 

Gini gini Jarwo sini, gini gini wo ente harus balikin tu 

semua duit sumbangan  warga yee!” 

Jarwo : “Aduhhh, iya bang iya”  

Haji Udin : “Sama ini nih, tenda dan kursinye yee ente balikin ke 

kantor RW” 

Jarwo : “Looo saya sendirian bang?” (Sopo tertawa) 

Haji Udin : “Yaa bagian dari tanggung jawab iye kan Wo?” 

Jarwo : “Aduuhh! Nasib nasiibb” 

Semua warga bubar dan tinggal Jarwo, Sopo, Adit dan Dennis. 

Jarwo mulai membereskan tenda. 

Adit  : “Bang jarwo pelan pelan bang, hati-hatinya yaaa!” 

Jarwo : “Iya iyaa” 

Kang ujang datang membawa bakso untuk sumbangan duka cita 

Ujang : “Bang jarwo ini baksonya, mau taruh dimana? Aggap aja 

sumbangn duka cita dari saya” 
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Jarwo : “Ndak jadi bang” 

Ujang  : “Haaaa!!!!” 

Jarwo : “La wong ayahnya sehat sehat aja, saya tadi salah 

denger” 

Ujang  : “Masyallah (kecewa), kumahak bang jarwo tehh? Udah 

bikin saya melang ternyata semua tetap tenang pokoknya 

ini saya anggap utangg!!” (dengan nada marah) 

“pahamkan bang jarwo?”  

Jarwo : “Iya kang iya paham” 

Adit  : “Bang jarwo bang Jarwo” 

Dennis : “Bang jarwo bang Jarwo” 

Jarwo meneruskan membereskan tenda dibantu Sopo. 

2. Episode 24 

a. Tampilan Episode 24 

  Cerita ini masih bercerita tentang lebaran. Saat itu Dennis yang 

ingin disunat di sunatan massal, bersama Adit yang menggoda agar 

mau disunat tetapi Dennis takut. Bang Haji datang ketika Jarwo dan 

Sopo sedang mencuci mangkok bakso Kang Ujang lalu mengatakan 

kepada Jarwo: “Nha gitu dong Wo, sekali-kali bantuin Sopo, lalu 

Jarwo hanya bisa menjawab iya iya saja. Kemudian Kang Ujang 

mengatakan bahwa ia juga senang melihat Jarwo mau membantu 

Sopo. Setelah itu haji Udin meminta  Jarwo dan Sopo Agar menjadi 

panitia sunatan missal tersebut. Haji Udin mengatakan bahwa mereka 
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berdua tugasnya hanya mengumpulkan dan mencatat siapa saja yang 

akan disunat, Adit dan Dennis menyiapkan keperluan yang lain. 

Lalu Jarwo bertanya: “emang acaranya sekarang to bang?, Haji 

Udin menjawab” Iya”. Lalu Jarwo memberi kode, Haji udin paham 

dan mengatakan bahwa anggarannya sudah ada. Kemudian Jarwo 

mengajak Sopo untuk pergi, tiba-tiba Kang Ujang datang dan 

menghalau mereka berdua karena mangkok yang belum dicuci masih 

banyak, tetapi mereka berdua tidak peduli dan mengatakan: “tenang 

aja Kang, nanti bereslah pokoknya”. Ditempat lain Adit sedang 

membujuk Dennis agar mau disunat, tapi Dennis takut.  Lalu Jarwo 

pergi meninggalkan warung Kang Ujang langsung menemui anak-

anak dan mencatat siapa saja yang ikut sunatan massal. Tetapi saat 

pendaftaran itu ada yang aneh yaitu anak yang bernama Ucup, ketika 

Jarwo meminta nama lengkap ternyata namanya sangat panjang dan 

susah dicatat, yaitu Muhammad Yusuf Mustaqim Firdaus Abdullah 

Karim Al-Ghazali bin Abdul Qadir. Akhirnya Sopo hanya mencatat 

namaya Ucup. Jarwo yang licik meminta bayaran untuk 

pendaftarannya, padahal sunatannya gratis. Sopo mengatakan kepada 

Jarwo sunatnya gratis, tapi Jarwo malah menyuruh sopo untuk diam. 

Wargapun protes kepada Jarwo, tapi jarwo membuat alasan dengan 

mengatakan bahwa “sunatnya gratis masa daftarnya juga gratis”. Tapi 

karena para orang tua yang anaknya daftar sunat tidak membawa 

uang, akhirnya jarwo membolehkan membayarnya nanti setelah 
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disunat. Jarwopun kesal dan mengatakan: “giamana to ini? sunatan 

massal kok yo ngutangnya juga massal?.    

Lalu Dennis pun datang yang didampingi Bang Haji Udin dan 

Adit. Lalu Adit menyuruh Dennis supaya cepat masuk ke tempat 

sunat, tapi Dennis takut dan tidak jadi disunat. Aditpun membujuk 

Dennis agar mau disunat dan mengatakan kepada Dennis: “tuh tuh 

lihat tuh (sambil menunjuk ke arah anak-anak kecil), anak kecil aja 

pada berani,  ayo sini cepetan ntar ngantrinya lama lagi“. Jarwo juga 

ikutan membujuk Dennis.  

Saat Dennis mengintip anak sunat, Dennis melihat suntik dan 

dia takut lalu berteriak lari, tetapi dikejar oleh Adit dengan sepedanya. 

Dennis lari ketakutan seperti melihat setan. Dia lari sekencang-

kencangnya sambil menagatakan: “Aku takut Dit”, dia sembunyi dan 

lari lagi sampai jatuh bangun.  Akhirnya Dennis pun berhasil 

ditangkap dan dibujuk Adit, dia akhirnya berani untuk sunat.  

Adit membawa Dennis ke tenda sunat, Dennis berbaring di 

tempat sunat, tapi dia terus saja mengatakan bahwa dia takut, Pak 

Dokter mengatak kepada adit bahwa sunatnya tidak akan sakit, Haji 

Udinpun juga ikut membujuk Dennis, Adit juga ikutan terus 

membujuk dan menyuruh Dennis untuk tenang. Setelah beberapa saat, 

Pak Dokter bilang bahwa sunatnya sudah selesai, Dennis heran karena 

tidak merasakan sakit. 
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Akhirnya sunat berjalan dengan lancar. Haji Udin, Adit dan 

Dennis keluar dari tenda sunatan. Setelah itu, Jarwo menemui Haji 

Udin dan mengatakan bahwa semua sudah beres dan Jarwo memberi 

kode, Haji Udin paham lalu dia mau mengambil uang yang ada di 

saku celana belakang dan mau memberikannya kepada Jarwo, tapi 

tiba-tiba  ibu-ibu datang untuk membayar pendaftaran sunat kepada 

Jarwo, Haji Udin merasa ada yang tidak beres, dia mengatakan bahwa 

sunatannya gratis. Ibu-ibupun kesal kepada Jarwo dan menuntut Jarwo 

agar mengembalikan uang kepada ibu-ibu yang sudah membayar 

kepadanya. 

b. Dialog Tokoh Episode 24 

Jarwo dan Sopo sedang mencuci mangkok kang Ujang, tiba-

tiba Haji Udin datang nyamperin mereka berdua. 

Jarwo : “Yang bersih Sopo” 

Sopo : “Oh em iya bos iya” 

Haji Udin : “Naah gitu dong Wo, sekaki-sekali bantuin Sopo” 

Jarwo : “Iya iya”  

Ujang : “Iya bener bang Haji Udin, saya juga ikut senang serasa 

melayang, tapi tetep harus bayar hutang” 

Jarwo : “Iya kang iya” 
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Haji Udin : “Begini Wo, tolong ente, berdua nih same sopo jadi 

panitia buat sunatan massal” 

Jarwo : “Weh la kita mesti ngapain bang?” 

Haji Udin : “Kumpulin aje data semua anak-anak yang ada di 

kampung eni ye, Adit dan Dennis udah nyiapin yang lain 

soalnya di lapangan” 

Jarwo : “Loh acaranya sekarang to bang?” 

Haji Udin : “Iye”  

Jarwo : “Ya gimana ya tapi kan eee” (memberi kode kepada Haji 

Udin tentang bayaran yang nantinya mereka terima) 

Haji Udin : “Jarwo Jarwo” 

Jarwo : “He he” 

Haji Udin : “Ane paham, udeh ani siapin anggarannye” 

Jarwo : “Gitu dong bang, ini ni yang namanya ketua RW idaman 

eh he he, ayo Sopo kita lets go” (ngajak Sopo untuk 

pergi dari tempat cucian mangkok dan langsung 

melaksanakan tugas dari Haji Udin) 

Ujang : “Eh eh terus gimana atuh mangkok-mangkoknya? Kan 

masih banyak yang kotor?” 

Jarwo : “Tenang aja kang, nanti bereslah pokoknya, wes mari 

semua saya tak berangkat dulu ya, assalamu‟alaikum!” 
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Haji Udin : “wa‟alaikumsalam” 

Ujang  : “wa‟alaikumsalam” 

Adit  : “Jadi kan Den kamu sekalian disunat?” 

Dennis : “hmmm, tapi Dit? (gugup) aku takut Dittt” 

Adit  : “Tenang aja den, nggak sakit kok” 

Dennis : “Tapi aku masih takut Dit” 

Adit  : “Hmmm, Dennis Dennis” 

Anak-anak dan ibunya kumpul dan antri daftar sunatan missal 

ke jarwo dan sopo  

Ucup : “Saya bang saya daftar, nama saya Ucup” 

Jarwo : “Looo namanya yang lengkap dong, emangnya namanya 

Ucup cuma kamu doang?” 

Ucup : “Muhammad Yusuf Mustaqim Firdaus Abdullah Karim Al-

Ghazali bin Abdul Qadir” 

Jarwo : “Wehhh la pangjang banget? Ya udah sopo, tulis aja 

Ucup!” 

Sopo : “Iya bos iya” 

Jarwo : “La terus duit pendaftarannya gimana?” (Jarwo 

membohongi warga agar mau membayar uang 

pendaftaran sunatan massal, padahal sebenarnya gratis)  
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Sopo : “Emm bos tapi ini kan?” (Sopo berusaha menyadarkan 

Jarwo agar menggratiskan pendaftaran, tapi Jarwo malah 

memberi kode agar Sopo diam) 

Ucup : “Kok bayar sih bang Jarwo? Kan sunatan masssal ini 

gratis bang” 

Jarwo  : “Looo ini, la wong sunatnya udah gratis masa 

pendaftarannya gratis juga? Mbok ya modal dikit gitu 

loo” 

Umi : “Yahh saya lagi gak bawa duit lagi nih bang, ntar aja deh 

kalau udah beres sunatnya” 

Jarwo : “Gimana ya? Yo weslah boleh boleh jangan lupa tapi!” 

Ujang : “Iya bang jarwo tenang aja” 

Bu Minah : “Saya juga sama ya bang, ngutang dulu” 

Jarwo : “La gimana dong ini, la wong sunatan massal la kok 

ngutang juga massal? Wes wes ndak papa, ayo Sopo kita 

data yang lain lagi, lets go!” 

Sopo : “Iya bos iya” 

Semua sudah ada di tempat sunatan massal 

Adit  : “Ayo Den cepetan kita masuk!” 

Dennis : “Diitt aku takut Diitt, hmm aku nggak jadi disunat deh” 
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Adit  : “Yahhhh kok nggak jadi sih Den? tuh tuh lihat tuh” 

(sambil menunjuk ke arah anak-anak kecil), “anak kecil 

aja pada berani,  ayo sini cepetan ntar ngantrinya lama 

lagi“ 

Dennis : “Iya Dit iya” 

Jarwo  : “Laaa ini dia yang ditunggu-tungguí” (sambil mendekati 

Dennis), “ayo Dennis sekarang giliran kamu, buruan 

dokternya udah nungguin itu loo!” 

Dennis langsung mau masuk ke tenda sunatan massal, tapi 

ketika Dennis melihat jarum suntik, dia langsung kabur 

Dennis : “Hah hah nggak jadi nggak jadi aku takut wahh 

waaaahh” (Dennis kabur dan semua orang pun panik) 

“awas awas minggir minggir!” 

Adit  : “Dennis! Dennis!” 

Jarwo : “Loh loh itu dit kejar Dennisnya itu Dit!” 

Adit : “Tenang aja bang tenang” (Adit langsung naik sepeda 

dan mengejar Dennis), “Dennis!!!” 

Dennis : “Aku takut Ditt, aku takuut” 

Adit : “Tenang aja den, ayoo! Dennis kamu ngumpet dimana 

sihh?” 

Dennis : “Udah Dit aku belum mau disunat, aku masih takut” 
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Adit  : “Dennis, nggak pa pa Den, tenang aja” 

Dennis  : “Adit aku capek!” (sambil nafas ngos-ngosal karena lari 

terus) 

Adit  : “Makanya Den, kamu sunat dulu aja” 

Dennis : “Hmmm” 

Mereka sudah sampai di tenda sunatan massal 

Dennis : “Diitt aku takut Dit” (sambil berbaring di atas tempat 

sunat) 

Pak Dokter : “Tenang aja dek Dennis yahh, nggak sakit kok” 

Haji Udin : “Iya Den, segala sesuatunye itu memang perlu 

pengorbanan” 

Pak Dokter : “Bismillahirohmanirohim” (memulai melaksanakan sunat 

kepada Dennis) 

Dennis : “Tapi pak haji, Dennis kan? Aduhh Adit gimana nihh?” 

Adit  : “Tenang Dennis! Hmm kamu masih ingetkan kamu kan 

pahlawan super! Nahhh sekarang kamu tutup mata 

kamu, tarik nafas panjang terus bayangin…. “  (sambil 

mikir) 

Dennis : “Bayangin apa Dit??” 

Adit : “Kalauu… hmm hmmm bayangin kalau hm hm kalau 

kamu itu…”  
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Pak Dokter : “Alhamdulilah, nah sudah selesai dek Dennis sunatnya 

sudah selesai yahh” 

Dennis : “Haaaa!” (terkejut) “udah dokter?  Beneran?” 

Pak Dokter : “Iya, nggak sakitkan?”  

Dennis  : “Alhamdulilah!” 

Adit  : “Alhamdulilah!” 

Haji Udin : “Alhamdulilah!” 

Sunatnya sudah selesai, Haji Udin, Adit dan Dennis keluar dari 

tenda, Jarwo langsung menghampiri Haji Udin 

Jarwo : “Bang Haji! Sorry nih semuanya udah beres to? aman to 

semuanya bang? Itu artinya to berarti… itu 

maksudnya…” 

Haji Udin : “Iye Wo iye, paham ane, bentar ye!” 

Saat Haji Udin mau memberikan uang kepada Jarwo, tiba-tiba 

ibu-ibu datang  

Umi  : “Hmm, ini nih duit pendaftarannya yang tadi lupa” 

Jarwo : “weh aduh eh eh gimana” (Jarwo bingung) 

Haji Udin : “Ini die nih yang ane tidak demen, ente gimana sih Wo? 

yang kayak gitu ntuh kagak ade berkahnye, kan udah ane 

bilang sunatan massalnye gratis” 
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Umi : “Hah jadi pendaftarannya gratis pak haji? wahhh balikin 

duit saya bang!” 

Bu Minah : “Duit saya juga!” 

Haji Udin : “Yaa gimane Wo? mau nolongin kaya ape? satu satunye 

jalan, ente sendiri yang harus tanggung jawab yee” 

Jarwo : “Waduhhh, la la la gimana ini bang? Sopo tolongin ini 

sopo” 

Umi  : “Awas ya bang Jarwo!” 

Bu Minah : “Gimana sihh?” 

Jarwo : “Waduhh tolong!! Sopo tolong!!” (sambil bingung dan 

ngumpet di bawah meja. 
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BAB IV 

Muatan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Film Animasi Serial Anak “Adit dan 

Sopo Jarwo” Episode 22 dan Episode 24 

Nilai pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah pesan-pesan yang ingin 

disampaikan lewat media komunikasi massa khususnya dalam hal ini film animasi 

serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” pada episode 22 dan episode 24 kepada 

khalayak masyarakat atau pemirsa yang tentu saja bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Nilai-nilai pendidikan tersebut merupakan nilai baik dan benar yang 

disetujui dunia, pendidikan Islam pada khususnya. Nilai itu kemudian terwujud 

dalam suatu pola tindakan yang diharapkan oleh dunia pendidikan mampu 

membawa anak kearah perubahan pribadi yang baik. 

Oleh karena itu, pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan dalam film 

animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” pada episode 22 dan episode 24 akan 

meliputi nilai pendidikan akidah, syari’at (ibadah) dan akhlak. Akan tetapi perlu 

penulis tegaskan bahwa hanya akan memunculkan pesan nilai pendidikan akhlak 

saja, dalam upaya memunculkan nilai pendidikan tersebut melalui pemahaman 

kata atau kalimat yang terdapat dalam dialog dan sikap para pemain yang 

disampaikan melalui film. 

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dalam film animasi serial anak “Adit 

dan Sopo Jarwo” pada episode 22 dan 24  dapat diambil beberapa nilai pendidikan 

diantaranya adalah: 
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A. Nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Allah  

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan taat yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk 

kepada Tuhan sebagai khalik. Perbuatan taat manusia kepada Tuhannya 

bukan hanya berupa ibadah mahd}ah, seperti sholat, puasa, zakat dan haji. 

Akan tetapi, ada juga ibadah ghoiru mahdhah, seperti mensyukuri nikmat 

Allah, ridho terhadap qad}a‟ dan qadar-Nya dan lain sebagainya. Seperti 

yang terkandung dalam animasi serial anak ASJ episode 22 dan episode 24 

berikut:  

1. Bersyukur  

Bersyukur adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah. 

Dalam Al-Qur’an disebutkan  sebagai berikut:  

  
   
   

   
   
    

Artinya: "Wahai orang-orang yang berima! makanlah di antara 

rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan 

bersyukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah kepada-

Nya.” (Al-Baqarah: 172).
68

 

. 

Syukur ialah mempergunakan nikmat/pemberian yang ada di 

tangan kita, sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang memberi 
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 Departemen Agama RI., Op. Cit., 26. 
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kenikmatan tersebut.
69

 Misalnya, oleh Allah manusia diberi karunia 

dengan adanya tangan untuk memegang dan kaki untuk berjalan, tapi 

manusia menggunakan tangan untuk memukuli orang lain dan kaki 

untuk menendang orang lain, maka tindakan yang demikian itu bukan 

wujud dari syukur kepada Allah. Wujud syukur manusia kepada Allah 

ketika manusia menggunakan sesuatu pada tempat dan keadaan yang 

sesuai.  

Menurut Al-Ghazali, syukur itu tersusun dari tiga hal, yaitu 

ilmu, keadaan dan perbuatan. Ilmu ialah dengan menyadari bahwa 

kenikmatan yang diterima itu adalah pemberian Allah. Keadaan ialah 

menyatakan kegembiraan karena memperoleh kenikmatan tadi. 

Sedang perbuatannya ialah menunaikan sesuatu yang menjadi tujuan 

dan yang dicintai oleh Zat yang memberi kenikmatan itu untuk 

dilaksanakan.  

Perbuatan atau amalan itu banyak sekali hubungannya, yaitu ada 

yang hubungannya dengan hati, lisan dan anggota badan. Dengan hati 

ialah sengaja berbuat kebaikan dan merahasiakan perbuatan itu dari 

orang lain. Dengan lisan ialah menyatakan kesyukuran kepada Allah 

dengan mengucap Alhamdulillah serta kalimat puji-pujian yang 

menunjukkan kesyukuran itu. Dengan anggota badan ialah 
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mempergunakan kenikmatan itu untuk melaksanakan ketaatan kepada 

Allah.
70

 

Dalam film ini ketika selesai melakukan pekerjaan, langsung 

bersyukur kepada Allah. Seperti dialog berikut: 

Dalam episode 24 

Pak Dokter : “Alhamdulilah, nah sudah selesai dek Dennis 
sunatnya sudah selesai yahh” 

Dennis : “Haaaa!” (terkejut) “udah dokter?  Beneran?” 

Pak Dokter : “Iya, nggak sakitkan?”  

Dennis  : “Alhamdulilah!” 

Adit : “Alhamdulilah!” 

Haji Udin : “Alhamdulilah!” 

 

Dalam penggalan dialog di atas mencerminkan bahwasannya 

ketika selesai melakukan sesuatu haruslah bersyukur, minimal dengan 

mengucap alhamdulillah. 

2. Ridho dan Ikhlas Terhadap Qad}a’ dan Qadar Allah   

Kepercayaan terhadap qad}a‟ dan qadar  ini mengajarkan 

bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, termasuk yang 

menimpa diri manusia itu sendiri, tidaklah terlepas dari takdir atau 

ketentuan Tuhan. Tidak terlepas dari qadar, artinya jangka yang telah 

tertentu, dan qad}a‟, artinya ketentuan.
71

  

Takdir Tuhan itu ada bisa dibuktikan dengan apa yang terjadi 

pada diri manusia itu sendiri. Diantaranya, tempat dan waktu manusia 
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 Imam Ghazali, Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mu‟min, (Bandung: CV. 
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 Hamka, Pelajaran Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1960), 274.   
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itu dilahirkan, manusia tidak dapat memilihnya. Manusia juga tidak 

dapat memilih rupa, jenis kelamin, bapak dan ibu sendiri. Bahkan 

matipun manusia tidak memilihnya. Semua itu adalah takdir Tuhan, 

dan manusia wajib ridha dan ikhlas menerimanya. Seperti dikatakan 

dalam sabda Rasulullah SAW:  

ََْ يَ ْرَض ِبَقَضا ِمْس َ بًا ِسَواَ   َ  َ  َ َ  ِ   َ ْ َ  ْ ِئىَمْن 

Artinya: “Siapa tidak ridha akan qad}a‟ dan qadarKu, baiklah ia 

mencari Tuhan selain Aku.” (HR. Thabrani).
72

 

 

Dalam film animasi ini, bagaimana seseorang menerima takdir 

dari Allah begitu tabah dan tidak menyalahkan apa yang Allah 

putuskan. Seperti dalam dialog berikut:  

Episode 22 

Ujang : “Gustii no agung, emang kalau sudah urusan jodoh, 
rezeki sama umur tehh sudah takdir, kita gak bisa 

marah apa lagi gelisah Cuma bisa pasrah betul gak 

bang jarwo?”  
Jarwo : “Iya kang iya, yok ayo Sopo kita lets go, makasih kang 

assalamu‟alaikum!” 

 

B. Nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Sesama Manusia  

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan manusia lain, orang kaya membutuhkan pertolongan orang miskin 

begitu juga sebaliknya, bagaimana pun tingginya pangkat seseorang sudah 

pasti membutuhkan orang lain, entah itu dari golongan orang miskin atau 

kaya. 
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Agar tercipta hubungan yang baik dan harmonis dengan 

masyarakat tersebut setiap pribadi harus memiliki sifat-sifat terpuji dan 

mampu menempatkan dirinya secara positif di tengah-tengah masyarakat. 

Sebagai individu manusia tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat, dia 

senentiasa selalu membutuhkan dan berinteraksi dengan lingkungan 

sekitarnya.  

Menurut sifatnya akhlak dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:  

1. Akhlak Mah}mu>dah  

Akhlak mah}mu>dah, yaitu segala tingkah laku yang terpuji. 

Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik.
73

 Orang yang 

memiliki akhlak baik dapat bergaul dengan masyarakat secara luwes, 

karena dapat melahirkan sifat saling mencintai dan saling tolong 

menolong. Akhlak yang baik bukanlah semata-mata teori yang muluk-

muluk, melainkan akhlak sebagai tindak-tanduk manusia yang keluar 

dari hati. Seperti yang terkandung dalam animasi serial anak Adit dan 

Sopo Jarwo episode 22 dan episode 24 sebagai berikut:  

a. Benar/Jujur  

Benar atau jujur termasuk golongan akhlak mah}mu>dah. 

Benar artinya sesuai dengan kenyataannya yang sesungguhnya, dan 

tidak saja berupa perkataan tetapi juga perbuatan. Sebagai akhlak  

mah}mu>dah, benar atau jujur termasuk akhlak mah}mu>dah  yang 
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pokok dan penting, semacam induk dari sifat-sifat baik yang lain 

yang membawa orang kepada kebaikan. Karena itu Rasulullah 

menyebutkan benar atau jujur ini sebagai semacam “kunci” masuk 

surga. Dalam sabdanya:  

ََ ا َ َ ْ ُ ْ  بِااٍلْ ِ   ٍَ  َ  ِ َ  ااِلْ َ  يَ ْهِ   ِإ ََ ااِِ ُ يَ ْهِ   ِإ اَرُجُ  اُل ايَ  َ ا ََ ِ  َ   َ ااِِ
ََ يُْ َتَب ِ ْ َ  اَيْلُ ُ  َ يَ َتَحَر   اِ  ِ ِ ْي ً ااِلْ َ  َح

Artinya: “Wajib kepadamuberlaku benar, karena sesungguhnya 

kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan 

membawa ke surga. Seseorang tiada henti-hentinya 

berkata dan berlaku benar dan mengusahakan sungguh-

sungguh akan kebenaran, sehingga dicatat ia di sisi Allah 

sebagai seorang siddiq (orang yang selalu benar).” (HR. 

Bukhari). 

 

Kebenaran atau kejujuran adalah sendi yang terpenting bagi 

berdiri tegaknya masyarakat. Tanpa kebenaran hancurlah 

masyarakat, sebab hanya dengan kebenaran maka dapat tercipta 

adanya saling pengertian satu sama lain dalam masyarakat, dan tanpa 

adanya saling pengertian tidak mungkin terjadi tolong menolong, 

sedang bahasa itu diciptakan juga untuk kepentingan saling 

pengertian ini, yang tanpa itu tidak mungkin terjadi kehidupan 

masyarakat.
74

   

Dalam film animasi ini, tercermin bagaimana seseorang 

diharuskan berkata jujur ketika diberi amanah oleh masyarakat. 

Seperti dalam penggalan cerita berikut:  

Episode 24 

                                                           
74

 Humaidi Tatapangarsa., Op. Cit., 149-150. 



81 

 

 

“Jarwo yang licik meminta bayaran untuk pendaftarannya, 

padahal sunatannya gratis. Sopo mengatakan kepada Jarwo 

sunatnya gratis, tapi Jarwo malah menyuruh sopo untuk diam.” 

b. Tolong Menolong (Ta’awun) 

Serendah-rendah martabat atau tingkat ta‟awun ialah apabila 

kita memberikan pertolongan kepada orang lain dengan harapan agar 

kita nanti ditolong juga olehnya saat memerlukan pertolongannya. 

Adapun  mertabat yang tertinggi adalah apabila memberikan 

pertolongan itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan keuntungan 

ataupun hadiah. Bahkan yang ada dalam hati nurani hanyalah 

anggapan bahwa memberikan pertolongan merupakan suatu 

keutamaan yang menunjukkan kemuliaan jiwa dan suatu kewajiban 

yang mesti dilakukan oleh manusia.
75

 

Ta‟awun merupakan sifat yang mulia dan perintah Allah SWT. 

Allah berfirman:   

                       

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-

Nya.” (Al-Ma’idah: 2).
76
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Seperti disebutkan dala ayat di atas, ta‟awun tidak serta merta 

dalam semua hal. Tapi dibatasi hanya pada hal kebaikan. Bila 

berta‟awun dalam hal kejahatan, maka sudah pasti itu dilarang Allah 

SWT. Berikut hikmah dari berta‟awun:  

1) Dapat lebih mempererat tali persaudaraan. 

2) Menciptakan hidup yang tentram dan harmonis. 

3) Menimbulkan rasa saling berempati kepada orang lain  

Dalam film animasi ini, tercermin bahwa bagaimana 

masyarakat selalu tolong menolong ketika ada anggota masyarakat 

yang tertimpa musibah. Seperti dalam penggalan cerita berikut ini: 

Episode 22 

“Akhirnya Jarwo berjalan lagi dan memberitahukan kepada 

warga bahwa ada yang meninggal dunia, kemudian Jarwo 

meminta sumbangan kepada warga, para warga pun jadi sedih 

dan memberi sumbangan.” 

 

c. Tanggung Jawab  

Menurut K. Bertens, istilah tanggung jawab ada kaitannya 

dengan “jawab”. Bertanggung jawab berarti dapat menjawab, bila 

ditanyai tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Orang yang 

bertanggung jawab, menurutnya, dapat dimintai penjelasan atau 

keterangan tentang tingkah lakunya dan bukan hanya dia dapat 

menjawab, tetapi lebih dari itu, dia harus menjawab. Selain itu, 

tanggung jawab berarti orang tidak boleh menghindar atau 



83 

 

 

mengelak, apabila ia dimintai penjelasan tentang perbuatannya, baik 

kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, maupun kepada 

Tuhannya.
77

 

Setiap manusia akan menanggung sendiri akibat dari 

perbuatannya. Seperti dalam firman Allah SWT: 

         

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya.” (Al-Mudatsir: 38)
78

 

Dalam film animasi ini, tercermin bahwa ketika seseorang 

melakukan kesalahan maka, ia harus bertanggung jawab atas 

perbuatannya. Seperti dalam penggalan cerita berikut ini: 

Episode 22 

“Para warga pun marah sambil membentak-bentak dan 

meminta Jarwo supaya mengembalikan uang sumbangan para 

warga, tetapi Haji Udin menenangkan para warga dan Haji 

Udin menyuruh Jarwo supaya mengembalikan uang 

sumbangan dan mengembalikan tenda ke kantor RW, lalu para 

warga bubar. 

Setelah itu, Jarwo pun membereskan tenda, kemudian Kang 

Ujang datang membawa baksonya.” 

d. Mengucap Salam  

Salah satu diantara perkara yang menjadi hak antara orang 

Islam satu dengan yang lainnya, ialah “idza laqi>tahu fa sallim 

„alaihi”, jika kamu bertemu dengan saudaramu sesama muslim, 

ucapkanlah salam kepadanya (hadis riwayat Muslim). Karena itu 
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sebetulnya termasuk dalam kerangka ukhuwah islamiyah yang luas, 

yaitu sebagai sesuatu yang mengokoh-kuatkan ikatan ukhuwah 

islamiyah itu.  

Bersalam adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama. 

Salah satu perintah agama itu seperti telah dikemukakan diatas, 

“idza laqi>tahu fa sallim „alaihi”, jika kamu bertemu dengan 

saudaramu sesama muslim, ucapkanlah salam kepadanya. Rasulullah 

bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi:  

 اَ ْ  ِ ا  ِ َ ِ ُ ْوا اَأْ َحاَ  َ َ ُ ْوا  َيُ َها ااَ اُا  َْ ُ ْوا ااَلَ َ  َ َ ْ ِ ُ ْوا االََ ا َ آي
  ْ ُ ُ ْوَ  ا ََ َ  ِبَلَ  ٍ  َ - َ ااَ اُا  َِ ا ٌ 

 Artinya: “Hai manusia, sebar-luaskanlah salam, berilah makanan 

(orang-orang miskin), kerjakanlah silaturahmi dan 

shalatlah pada waktu orang-orang lain sedang tidur, 

maka kamu akan masuk surga dengan selamat.”79
 

Selanjutnya tentang tatacara siapa saja yang seharusnya lebih 

dulu memberi salam, ketentuan tatatertibnya sebagaimana 

disebutkan dalam hadis berikut:  

ُمتَ َفٌ  -  َ َ ى ااَقاِ ِ   ااَقِ ْ ُ  َ َ ى ااَ ِ ْ ِ ي َ ااااِ يُيَلِ ُ  اارَاِاُب َ َ ى ااااِ 
َ َ ى ااَ ِلْ ِ  َ ااَلِ   ْرُ :  َ ِ   َِ ايَِ  ااُلَ ا ِ , َ َ ْ  ِ 

Artinya: “Orang yang berkendara memberi salam kepada orang 

yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki kepada yang 

duduk, dan rombongan yang kecil kepada yang besar. 

(HR. Bukhori-Muslim).  
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 Dalam hadis riwayat Bukhori: Dan anak kecil 

memberi salam kepada yang besar (dewasa).
80

  

Dalam film animasi ini, rutinitas seorang muslim mengucap 

salam kepada saudaranya yang muslim. Seperti dalam dialog berikut 

ini:  

Episode 24 

Jarwo : “Tenang aja kang, nanti bereslah pokoknya, wes 
mari semua saya tak berangkat dulu ya, 

assalamu‟alaikum!” 

Haji Udin : “Wa‟alaikumsalam” 

Ujang  : “Wa‟alaikumsalam” 

e. Sabar  

Sabar ialah menahan diri dari apa yang tidak disukainya atau 

tabah menerimanya dengan rela dan berserah diri. Sabar adalah bagian 

dari akhlak al-kari>mah yang dibutuhkan seorang muslim dalam 

masalah dunia dan agama. Sebagai muslim, tentu wajib menggunakan 

hatinya dalam menanggung segala ujian dan penderitaan dengan 

tenang.
81

 

Sebagai hamba Allah, manusia tidak terlepas dari segala ujian 

yang menimpanya, baik musibah yang berhubungan dengan pribadi, 

maupun musibah dan bencana yang menimpa pada orang lain, 

sekelompok manusia, maupun bangsa. Terhadap segala macam 

kesulitan dan kesempitan yang bertubi-tubi dan sambung-

menyambung, maka hanya sabarlah yang memancarkan sinar, 
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memelihara seorang muslim dari kebinasaan, memberikan hidayah 

yang menjaga dari putus asa.
82

  

Semua makhluk pasti akan diuji oleh Allah SAW, entah dari 

mana datangnya, dalam bentuk apa, hanya Allah yang tahu dan 

bergembiralah bagi mereka yang sabar menerimanya. Allah 

berfirman: 

                 

Artinya: “Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-

buahan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang sabar.”(Al-Baqarah: 155)
83

 

Dalam film animasi ini, tercermin bahwa orang itu harus selalu 

sabar dalam menerima cobaan ataupun musibah dari Allah. Seperti 

dalam penggalan cerita berikut: 

Episode 22 

“Di tengah-tengah makan bakso, Kang Ujang juga merasa 

kaget dan berusaha ikhlas dan sabar mendengar  ayah Adit 

meninggal, kemudian Jarwo dan Sopo kembali berjalan setelah 

selesai makan bakso.” 

 

f. Sifat Berani (Shaja’ah) 
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Sifat berani termasuk sebagai akhlak al-kari>mah. Berani 

bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan 

suatu sikap mental seseorang yang dapat menguasai jiwanya dan 

berbuat menurut yang semestinya. Orang yang dapat menguasai 

jiwanya pada masa-masa kritis ketika bahaya di ambang pintu itulah 

orang yang berani. Rasulullah SAW bersabda, ”Bukanlah yang 

dinamakan pemberani, orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya 

pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai hawa nafsunya di 

kala marah.
84

 

Shaja‟ah merupakan satu dari ciri yang dimiliki oleh orang 

yang istiqomah di jalan Allah SWT. Dengan demikian orang yang 

istiqo>mah akan senantiasa berani, tenang dan optimis karena yakin 

berada di jalan yang benar dan yakin pula pada dekatnya pertolongan 

Allah SWT. Namun memang tak mudah untuk menjadi orang yang 

berani dan teguh pendirian dalam memegang nilai-nilai kebenaran.  

Orang yang berani dalam hal kebenaran, maka orang itu 

termasuk golongan orang-orang beriman. keberanian merupakan jalan 

untuk mewujudkan sebuah kemenangan dan buah dari kemuliaan 

keimanan. Tidak boleh ada kata gentar bagi seorang mukmin sat 

mengemban tugas bila ingin meraih kegemilangan. Dari sisi inilah 

orang beriman mendapatkan kemuliaan. Allah berfirman:   
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Artinya: “Janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) kamu 

bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu orang beriman.” (Ali-Imran: 139)
85

 

Dalam film animasi ini, tercermin walaupun orang itu penakut 

tapi dia harus mempunyai jiwa yang pemberani. Seperti terdapat 

dalam penggalan cerita berikut: 

Episode 24 

“Dia lari sekencang-kencangnya sambil menagatakan: “Aku 
takut Dit”, dia sembunyi dan lari lagi sampai jatuh bangun.  
Akhirnya Dennis pun berhasil ditangkap dan dibujuk Adit, dia 

akhirnya berani untuk sunat.” 

 

g. Bersifat Kuat (Al-Quwwah) 

Al-Quwwah termasuk dalam rangkaian fadhilah akhlak al-

kari>mah. Kekuatan pribadi manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian:  

1) Kuat Fisik, kuat jasmaniah yang meliputi anggota tubuh. 

2) Kuat jiwa, bersemangat, inovatif, inisiatif serta optimistik. 

3) Kuat akal, pikiran, cerdas dan cepat mengambil keputusan 

yang tepat. 

Kekuatan ini hendaknya dibina dan diusahakan supaya 

bertambah dalam diri, dapat dipergunakan meningkatkan amal 

perbuatan. Tambahan kakuatan itu dapat diperoleh selain dengan 

usaha fitrah atau jalan yang wajar, juga memohon kepada Allah SWT. 
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Sungguh atas kehendak Allah-lah semua ini terwujud, tiada kekuatan 

kecuali dengan pertolongan Allah.
86

 

Manusia wajib untuk berusaha dan tidak boleh hanya pasrah 

dan menunggu masa depan tanpa ada usaha sedikitpun. Makhluk 

diberi kekuatan oleh Allah untuk digunakan dalam hal kebaikan, 

bukan dalam untuk kejahatan atau untuk menyombongkan diri. 

Karena semua kekuatan berasal dari Allah. Allah berfirman:  

                        
Artinya: “Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu 

memasuki kebunmu "maasyaallaah, laa quwwata illaa 

billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, 

tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). 

Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam 

hal harta dan keturunan.” (QS. Al-Kahfi: 39).
87

 

Dalam film animasi ini, terdapat sebuah cerita bahwa manusia 

itu bukan harus kuat fisiknya saja, tapi harus kuat mental juga. Kuat 

fisik dan mental adalah kunci seseorang bisa mengarungi pahit 

manisnya kehidupan. Seperti dalam penggalan cerita berikut:  

Episode 22 

“Di halaman rumah Adit, para warga sudah memasang tenda, 

kemudian Jarwo dan Sopo datang sambil membawa karangan 

bunga duka cita, setelah itu Adit dan Dennis datang ke rumah, 

setelah itu Adit dan Dennis merasa bingung karena belum tahu 
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ada apa sebenarnya, kemudian Pak Dasuki meminta Adit 

supaya bersabar dan kuat menerima cobaan karena ayahnya 

meninggal. Adit karena bingung, ia bertanya-tanya.” 

 

2. Akhlak Madzmu>mah 

Akhlak madzmu>mah adalah kebalikan dari akhlak mah}mu>dah, yaitu 

perangai buruk yang tercermin dari tutur kata, tingkah laku dan sikap 

yang tidak baik. Seperti membuat kecurangan, kezaliman dan 

kesengsaraan keluarga dann masyarakat.
88

 Akhlak manusia secara fitrah 

adalah baik, namun dapat berubah menjadi akhlak buruk apabila manusia 

itu lahir dari keluarga yang tabiatnya kurang baik, lingkungan buruk, 

pendidikan tidak baik dan kebiasaan-kebiasaan tidak baik, sehingga 

menghasilkan akhlak yang buruk.
89

  

Orang yang yang memiliki akhlak buruk, cenderung tidak bisa 

bergaul dengan masyarakat secara harmonis. Karena sifatnya dibenci 

oleh masyarakat secara umumnya. Akhlak buruk adalah penyakit 

masyarakat, apabila ia ada, bagaiakan air susu diberi racun, artinya entah 

dalam waktu dekat ataupun lama akhlak buruk tersebut mampu meracuni 

masyarakat. Bahkan lebih parahnya lagi rasa saling percaya kepada 

sesama anggota masyarakat semakin menipis dan lama-lama akan hilang. 

Seperti yang terkandung dalam animasi serial anak ASJ episode 22 dan 

24 sebagai berikut: 

a. Bohong/Dusta 
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Dusta ialah pernyataan tentang seatu hal yang tidak cocok 

dengan keadaannya yang sesungguhnya, dan ini tidak saja 

menyangkut perkataan tetapi juga perbuatan. Maksudnya, tidak 

hanya tentang perkataan, tetapi bisa juga dusta perbuatan.  

Dalam pandangan agama, dusta adalah suatu hal yang sangat 

terkutuk dan tercela. Ia merupakan pokok dan induk dari bermacam-

macam akhlak yang buruk, yang tidak saja merugikan masyarakat 

pada umumnya, tetapi juga merugikan orang yang berdusta itu 

sendiri. 

Aristoteles ketika ditanya orang tentang bahaya dusta, ia 

memberikan jawaban: “Masyarakat tidak akan percaya terhadap 

perkataanmu sewaktu kamu berkata benar.” Padahal setiap orang di 

dunia ini sangat memerlukan adanya kepercayaan masyarakat 

terhadap dirinya, baik sebagai dokter, pedagang, guru, pejabat, 

muballigh dan lain sebagainya. Barangsiapa kehilangan kepercayaan 

masyarakat terhdap dirinya, berarti ia kehilangan kebaikan yang 

besar. Peribahasa mengatakan: “Setiap lancung keujian, seumur 

hidup tidak dipercaya.”90
 

Dusta dapat menjelma dirinya dalam bermacam-macam 

bentuk kedustaan, seperti kemunafikan, tamalluq, menyalahi janji, 

kesaksian palsu dan lain sebagainya. 
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Demikianlah berbagai kejahatan yang timbul dari bohong atau 

dusta. Karena itu Islam menyebut dusta sebagai  “kunci” masuk 

neraka, sebagaimana halnya benar atau jujur merupakan “kunci” 

masuk surga. Rasullulah SAW bersabda:  

ََ ااَ ا ِ  ََ ااُفُ ْوِ  َ ِإَ  ااُفُ ْوَ  يَ ْهِ   ِإ  َ ِإيَاُاْ  َ ااَ ِ َ   َِ َ  ااَ ِ َ  يَ ْهِ   ِإ

Artinya: “Peliharalah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya 

dusta itu membawa kepada kecurangan, dan kecurangan 

membawa ke neraka.” (HR. Bukhari).
91

   

 

Dalam film animasi ini, terdapat seseorang yang melakukan 

perbuatan yang tercela, yaitu berbohong. Ia membohongi masyarakat 

untuk kepentingannya sendiri. Perbuatan ini sungguh tercela dan 

tidak pantas untuk dicontoh. Seperti yang terdapat dalam dialog 

berikut: 

Episode 24 

Jarwo : “La terus duit pendaftarannya gimana?” (Jarwo 
membohongi warga agar mau membayar uang 

pendaftaran sunatan massal, padahal sebenarnya 

gratis)  

Sopo : “Emm bos tapi ini kan?” (Sopo berusaha 

menyadarkan Jarwo agar menggratiskan 

pendaftaran, tapi Jarwo malah memberi kode agar 

Sopo diam) 

Ucup : “Kok bayar sih bang Jarwo? Kan sunatan 
masssal ini gratis bang” 

Jarwo  : “Looo ini, la wong sunatnya udah gratis masa 

pendaftarannya gratis juga? Mbok ya modal dikit 

gitu loo” 

 

b. Pemarah   
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Marah adalah kebalikan dari sifat sabar. Marah juga bisa 

dikatakan sifat seseorang yang apabila ia mengalami hal yang tidak 

sesuai dengan ia kehendaki maka ia akan meluapkan emosi dengan 

cara berkata yang tidak sopan, berkata yang kotor, berkata dengan 

nada yang keras dan apabila sudah terkontrol lagi akan meluapkan 

emosinya dengan perbuatan, seperti memukul, menendang dan 

menyakiti orang lain. Dalam keadaan marah yang tinngi, maka orang 

itu berbuat sesuatu tidak memakai kesadaran (akal sehat dirinya), 

tapi hanya menuruti nafsu amarahnya saja. 

Menurut Imam Al-Ghazali, tenaga marah itu diciptakan 

Tuhan dari api, ditanamkan dan diadukkan ke dalam diri manusia. Ia 

bangkit menyala karena sebab-sebab yang tertentu, menggejolak, 

menggelegak darah di jantung yang kemudian bertebaran ke seluruh 

urat-urat. Darah naik dari jantungke bagian atas bagaikan naiknya air 

yang mendidih di dalam periuk. Karenanya darah menyembur ke 

muka lalu jadi merahlah muka, mata dan kulit, yang karena jernih 

dapat membayangkan merah darah.
92

 

Manusia haruslah selalu menahan amarahnya, karena amarah 

tanpa terkendali bagaikan manusia tanpa akal, bagaikan musibah 

sunami yang membumi hanguskan daratan. Orang yang bisa 

menahan dan mengendalikan amarahnya akan dicintai Allah SWT. 

Allah berfirman:  
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Artinya: “(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan 

memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai 

orang yang berbuat kebaikan.” (Ali-Imran: 134)
93

 

Dalam film animasi ini, tercermin bahwa terdapat sifat 

pemarah dari masyarakat, sifat itu adalah sifat tercela dan tidak 

pantas untuk di contoh. Seperti yang terdapat dalam dialog berikut:  

Episode 22 

Dasuki  : “Hee bang Jarwo kembaliin tu duit 
sumbangan kita” (dengan nada marah dan 

keras) 

Umi  : “Cepetan kembaliin!!!” 

Haji Udin : “Tenang tenang tengang kagak perlu pakek 
emosi  yeh! Gini gini Jarwo sini, gini gini wo 

ente harus balikin tu semua duit sumbangan  

warga yee!” 

 

c. Khiya>nah (Berkianat/Tidak Dapat Dipercaya) 

Khiyanah merupakan kebalikan dari sifat amanah (dapat 

dipercaya). Khiya>nah juga salah satu dari gejala munafik, ia 

merupakan penyakit masyarakat. Apabila sifat tersebut masih ada 

dalam tatanan sosial umat Islam, maka kehancuranlah yang bakal 
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terjadi bagi umat itu.
94

 Khiya>nah adalah perusak keharmonisan 

masyarakat, karena sifat itu mengurangi kepercayaan terhadap orang 

lain. 

Khiya>nah bila tetap masih ada di sekitar kita, maka tidak 

akan timbul gotong royong/saling membantu sesama anggota 

masyarakat. Kita tidak punya rasa percaya kepada orang lain, dan 

begitu juga orang lain terhadap kita. Berikut akibat dari sifat 

khiyanah:  

1) Menimbulkan kerugian pada orang lain. 

2) Hubungan sosial menjadi renggang. 

3) Mengakibatkan kehancurang yang mengenaskan sedikit demi 

sedikit. 

Begitu banyak akibat atau sisi negatif yang timbul akibat 

khiya>nah. Allah melarang kita berbuat khiya>nah karena akibat yang 

timbul begitu banyak dan merugikan semua elemen. Allah 

berfirman: 

             

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 
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janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Al-Anfal: 27)
95

 

Dalam film animasi ini, ada seseorang yang diberi amanat 

oleh masyarakat yaitu dia diberi amanat untuk meminta sumbangan 

kepada warga untuk diberikan kepada oarng tertimpa musibah, tetapi 

ia malah menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Perbuatan itu 

salah walaupun ia menggunakannya tidak semua. Seperti yang 

terdapat dalam dialog berikut:  

Episode 22 

Jarwo : “Ehh huh capek juga nihh keliling kampung, 
sampek laper ini loh” 

Sopo : “Iya bos, sopo juga nihh (Jarwo sambil melirik 

uang sumbangan warga), jangan bos jangan” 

Jarwo : “Tenang aja, kita makeknya juga gak semua kok 

Sopo : “Tapi bos”  
Jarwo : “Kamu mau makan ndak?” 

Sopo : “Iya mau bos mau” 

Jarwo : “La maka dari itu, wes kita lets go aja dulu yok” 

  

d. Al-Jubn (Pengecut) 

Sifat pengecut termasuk sifat akhlak madzmu>mah. Sifat ini 

adalah sifat penakut bagi setiap pribadi sebelum memulai suatu 

langkah yang berarti dan menyerah sebelum berjuang. Sifat pengecut 

dipandang sebagai sifat yang hina dan membawa manusia kepada 

kemunduran.
96

 Manusia akan mencapai kesuksesan dunia dan 

akhirat bila ia mau mencoba dan berani mengambil keputusan. 
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Sifat penakut akan suatu hal bukanlah sifat yang seharusnya 

dimiliki oleh manusia, karena berkembangnya ilmu pengetahuan itu 

berawal dari keberanian manusia dalam kemauannya untuk mencoba 

dan berani mengambil keputusan. 

Pengecut karena takut akan dikucilkan dari komunitasnya 

sehingga melakukan langkah-langkah yang dimurkai Allah SWT 

demi mempertahankan dan menjaga pencitraannya di tengah 

komunitasnya. Allah selalu menggelorakan orang-orang yang 

beriman agar jangan pernah takut, jangan pengecut dalam menjalani 

kehidupan dan menegakkan kebenaran. Karena rasa takut akan 

membawa kegagalan dan kekalahan. Allah berfirman: 

               

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) 
kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang 

paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman.” (Ali-Imran: 139)
97

 

Dalam film animasi ini, terdapat seseorang yang memiliki 

sifat pengecut (takut sebelum mencoba). Sifat ini tidak patut untuk 

dicontoh, karena hanya akan menghambat untuk kesuksesan. Seperti 

terdapat dalam dialog berikut: 

Episode 24 

Adit  : “Jadi kan Den kamu sekalian disunat?” 

Dennis : “hmmm, tapi Dit? (gugup) aku takut Dittt” 
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Adit  : “Tenang aja den, nggak sakit kok” 

Dennis : “Tapi aku masih takut Dit” 

Adit  : “Hmmm, Dennis Dennis” 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari serangkaian pembahasan dan beberapa paparan di atas, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” episode 22 dan 

episode 24 terdapat nilai pendidikan akhlak akhlak mah}mu>dah yaitu: 

jujur/benar, tolong menolong (ta‟awun), tanggung jawab, mengucap 

salam, sabar, sifat berani (syaja‟ah), dan bersifat kuat (al-quwwah).  

2. Dalam animasi serial anak “Adit dan Sopo Jarwo” episode 22 dan 

episode 24 terdapat nilai pendidikan akhlak madzmu>mah, yaitu: 

bohong/dusta, pemarah, khiya>nah (berkianat/tidak dapat dipercaya) dan  

al-jubn (pengecut). 
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B. Saran  

1. Sebaiknya  nilai-nilai yang terkandung dalam film Adit dan Sopo Jarwo 

itu hanya memuat tentang akhlak mah}mu>dah saja, membuang atau 

menghindari muatan akhlak madzmu>mah dan lebih banyak lagi 

menanamkan akhlak mah}mu>dah.  

2. Cara yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai akhlak kepada 

penonton adalah dengan melalui tokoh dalam film. Tingkah laku dan cara 

berbicara seorang tokoh mampu merangsang dan mempengaruhi 

penonton.  
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