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ABSTRAK 

 

Wulansari, Agustin. 2018. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Film Kartun Syamil 

dan Dodo serta Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah 

Ibtidaiyah. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 

Ali Ba‟ul Chusna, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Nilai-nilai Pendidikan Islam, Film Kartun Syamil dan Dodo, Materi 

Fiqih Madrasah Ibtidaiyah. 

 

Seiring dengan perkembangan teknologi, penanaman nilai-nilai pendidikan 

Islam saat ini sudah dilakukan melalui media cetak seperti majalah, buku, novel, dan 

media visual maupun media audio visual seperti televisi, internet, radio, komputer 

dan film. Saat ini perkembangan film kartun di Indonesia terus meningkat. Unsur 

edukasi yang sulit ditemukan dalam film, menjadi alasan NCR Production membuat 

film kartun animasi Syamil dan Dodo. Film ini merupakan film kartun yang kaya 

akan nilai edukasi Islam, dengan adanya film ini dapat membantu orangtua maupun 

pendidik dalam mengenalkan niai-nilai Islam.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam film kartun Syamil dan Dodo. (2) untuk mengetahui relevansi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam film kartun Syamil dan Dodo dengan materi fiqih di 

Madrasah Ibtidaiyah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini adalah 

studi pustaka (library research). Sumber data yang digunakan adalah tayangan film 

kartun Syamil dan Dodo sebagai data primer dan literatur-literatur yang berhubungan 

atau berkaitan secara konseptual berisi tentang nilai-nilai pendidikan Islam sebagai 

data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data yang digunakan adalah analisis isi 

(content analysis). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai pendidikan Islam dalam film 

kartun Syamil dan Dodo dibagi menjadi 3. Pertama, Nilai pendidikan akidah (iman 

kepada Allah, Iman kepada Malaikat, iman kepada rasul Allah, iman kepada kitab-

kitab Allah, iman kepada qada‟ dan qadar. Kedua, nilai pendidikan ibadah (shalat 

lima waktu, rukun shalat, shalat tahajud, shalat jama‟, puasa, zakat, haji, wudhu, dan 

tayamum). Ketiga, nilai pendidikan akhlak (jujur, sabar dan ikhlas). (2) Nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam film kartun Syamil dan Dodo yang memiliki relevansi 

dengan pembelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah yaitu Pertama, nilai pendidikan 

ibadah (shalat fardhu, shalat jama‟, rukun shalat, syarat imam, wudhu, tayamum, 

zakat, puasa, haji). Kedua, nilai pendidikan akidah yaitu mengesakan Allah 

(syahadatain). Ketiga, nilai pendidikan akhlak yaitu akhlak terhadap sesama makhluk 

Allah (menyayangi binatang). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, 

akan tetapi juga bersifat praktis. Ajaran-ajaran dalam Islam tidak memisahkan 

antara iman dan amal. Oleh karena itu syariat Islam tidak akan dihayati dan 

diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus melalui proses 

pendidikan dan tentunya dengan menggunakan metode-metode tertentu dalam 

mengajarkannya. Islam telah memberikan suatu persuasi dalam ikatannya dengan 

tanggung jawab pendidikan yang diamanatkan kepada kedua orangtua terhadap 

anak-anaknya, yaitu dengan tanggungjawab yang sangat besar di dalam mendidik 

anak-anak dan mempersiapkan mereka dengan persiapan yang matang untuk 

kelangsungan hidup mereka.
1
 

Anak adalah amanat Allah yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. 

Ketika seorang anak lahir ke dunia dan melihat apa yang ada dalam rumah dan 

sekelilingnya, tergambar dalam benaknya sosok awal dari sebuah gambaran 

kehidupan. Jiwanya yang masih suci dan bersih akan menerima segala bentuk 

apa saja yang datang dan mempengaruhinya. Maka sang anak akan dibentuk oleh 

                                                             
1Abdullah Nasih Ulwan, “Tarbiyatul Awlad Fil Islam,”Ensiklopedia Pendidikan Akhlak 

Mulia Panduan Mendidik Anak Menurut Metode Islam (Jakarta: Lentera Abadi, 2012), 57. 



2 
 

 
 

setiap pengaruh yang datang dalam dirinya. Anak adalah amanat bagi orang 

tuanya, hatinya bersih, suci, dan polos, kosong dari segala ukiran dan gambaran. 

Anak akan selalu menerima segala yang diukirnya, dan akan cenderung terhadap 

hal-hal yang mempengaruhinya. Pendidikan ialah menghilangkan akhlak yang 

buruk dan menanamkan akhlak yang baik.
2
 Maka, apabila dia dibiasakan dan 

diajarkan untuk melakukan kebaikan niscaya akan seperti itulah anak terbentuk, 

akan tetapi apabila anak diajarkan atau dibiasakan untuk melakukan hal yang 

tidak baik ataupun diajarkan untuk melakukan kejahatan maka anak akan 

terbentuk menjadi pribadi yang tidak baik dan akan menjadikan fitnah bagi orang 

tuanya. 

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak 

membawa kemudahan hidup, komunikasi menjadi salah satu faktor penting bagi 

kemajuan suatu bangsa. Komunikasi yang terjadi dapat melalui suatu media baik 

elektronik maupun cetak. Salah satu media yang populer dan sangat efektif untuk 

menyampaikan informasi adalah televisi. Televisi juga merupakan media 

audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar 

yang bergerak. Audio visual sangat membantu dalam proses belajar mengajar, 

sebab dengan alat tersebut siswa dapat melakukan pengamatan lebih cermat lagi 

dan melalui pengamatan akan memberikan kesan yang mendalam. Kesan yang 

                                                             
2 Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 255. 
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mendalam itu akan memudahkan untuk mengingat kembali, sehingga mudah 

menimbulkan daya fantasi anak.
3
 

Sungguh besar sekali pengaruh televisi dalam pembentukan kepribadian 

anak-anak. Anak dapat menyerap apa saja yang disaksikan lewat televisi yang 

ada dirumahnya. Matanya melihat dan menangkap apa yang ditayangkan, 

telinganya mendengar dari apa yang diucapkan oleh penyiar, penyanyi maupun 

film yang sedang ditayangkan.
4
 

Semua itu akan terserap oleh anak dan menjadi unsur-unsur di dalam 

pribadinya yang sedang dalam proses pertumbuhan. Apabila yang ditayangkan 

oleh televisi itu baik maka akan menunjang pembentukan pribadi dan identitas 

agama pada anak. Begitu pula sebaliknya, jika yang ditayangkan itu tidak 

mendukung atau merusak nilai-nilai agama, maka hal ini akan merusak iman dan 

penampilan diri anak jauh dari nilai agama. 

Daya tarik yang begitu kuat dari televisi bagi anak-anak tidak terlepas 

dari karateristik media yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

media cetak maupun media dengar, sehingga anak-anak sangat menyukainya. 

Salah satu program televisi yang digandrungi anak-anak adalah film kartun. 

Untuk kalangan anak anak, film kartun merupakan film yang paling digemari, 

namun film kartun tidak hanya memiliki nilai positif saja, akan tetapi juga 

memiliki sisi negatif. Adapun lebih lanjut nilai positif dari film kartun adalah 

                                                             
3Darwanto, Televisi Sebagai Media Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 101. 

4Ibid.,102. 
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film kartun bisa dimanfaatkan sebagai media film dalam pembelajaran, karena 

memiliki nilai dan mengenai pesan-pesannya, mudah dicerna, efektif, cenderung 

tidak membosankan peserta didik, sebagai metode yang cukup variatif dan 

sebagainya.
5
 Sedangkan sisi negatif dari menonton film kartun salah satunya 

adalah perkembangan kemampuan bahasa, sebagian besar kartun tidak 

menggunakan kosakata yang tepat dan jarang diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. tentunya hal ini akan ditiru oleh anak-anak seperti mengucapkan 

kata-kata seperti karakter dalam kartun favorit mereka. Inilah salah satu sisi 

negatif kartun terhadap anak-anak. 

Film merupakan media yang cukup jitu, karena melalui film dapat 

dilihat secara langsung tingkah laku pemain, gambaran jelas watak pemain, 

sikap-sikap pemain, sehingga kemungkinan untuk ditiru akan lebih mudah, 

apalagi bagi anak-anak yang memang sedang berada dalam tahap meniru. Bentuk 

film bermacam-macam, yaitu film dokumenter, film anak, film kartun, film 

remaja. Ada film yang usia penontonnya dibatasi, untuk memudahkan penonton 

mana film yang boleh ditonton atau tidak boleh ditonton. Belum lama ini dunia 

pendidikan perfilman semakin luas baik di TV lokal maupun swasta, kita bisa 

meminjam CD atau DVD film ditempat peminjaman CD film dan 

mengunduhnya dari internet. 

                                                             
5Sitria Fitri, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Film Syamil dan Dodo”, (Online) 

https://repository.ar-raniry.ac.id  (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 4, diakses 15 Maret 

2018. 

https://repository.ar-raniry.ac.id/
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Anak-anak merupakan generasi penerus zaman yang perlu dengan hal-

hal yang baru dan menantang. Nabi SAW menjelaskan bahwa agar anak-anak 

dididik sesuai dengan zamannya dan tetap pada etika atau norma-norma yang 

berlaku untuk mengapresiasikan diri melalui naluri dan potensi yang dimilikinya. 

Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah mampukah anak-anak yang gemar 

menonton dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran dan mencontoh hal-hal 

yang positif dari sebuah film yang menjadikannya sebagai salah satu media 

pengajaran untuk diterapkan dan menghadapi masalah sehari-hari. 

Akan tetapi jika diperhatikan, banyak film kartun masih didominasi oleh 

produk film impor. Film-film kartun yang sangat akrab dikalangan anak-anak 

diantaranya seperti tokoh Boboboy, Naruto, Sponge Bob, Upin dan Ipin, Tom 

and Jerry, Doraemon, dan sebagainya. Sayangnya dibalik keakraban tersebut 

terdapat nilai negatifnya. Film kartun yang bertemakan kepahlawanan misalnya, 

pemecahan masalah tokohnya cenderung dilakukan dengan cepat dan mudah 

melalui tindakan kekerasan.
6
 

Pada tahun 2003 muncullah animasi Syamil dan Dodo yang banyak 

memuat edukasi Islam. Animasi tersebut merupakan produk baru yang dibuat 

langsung oleh para animator Indonesia yang dinaungi oleh rumah studio PT Nada 

                                                             
6Ibid.,5. 
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Cipta Raya. Film animasi pertama yang mendapat KPI Awards dalam nominasi 

tayangan terbaik dalam program anak.
7
 

Pada tahun 2017 syamil dan dodo ditayangkan di RTV(Rajawali TV) 

selama bulan Ramadhan mulai pukul 04.00 WIB dengan durasi 6 sampai 10 

menit. Sedangkan pada tahun 2018 ini ditayangkan setiap pagi pukul 05.00 di 

RTV. Video Syamil dan Dodo juga dapat di download melalui channel youtube. 

Hingga tulisan ini penulis bagikan, total serial Film Anak Islami Syamil dan 

Dodo  ini telah tersedia hingga 21 judul. Dalam film ini terdapat nilai pendidikan 

Islam seperti nilai akidah, nilai akhlak, nilai ibadah. Banyak sekali pelajaran  

yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi pendidik.
8
 

Film kartun Syamil dan Dodo kaya akan pendidikan Islam, setiap 

episode dalam film ini selalu menampilkan nilai pendidikan, ditampilkan melalui 

perilaku atau perkataan yang dilakukan oleh para pemain film kartun Syamil dan 

Dodo. Film kartun Syamil dan Dodo banyak mengandung nilai-nilai pendidikan 

ini bisa dijadikan sebagai media bagi proses pembelajaran anak di rumah dan di 

sekolah, karena dalam film kartun ini terdapat beberapa hikmah bernafaskan 

Islami. Anak-anak bukan hanya terhibur karena menonton filmnya yang lucu, 

akan tetapi juga sambil belajar, yaitu dengan cara melihat, mendengar dan setelah 

menonton film kartun Syamil dan Dodo mendorong mereka untuk 

                                                             
7Siti Nur Fitriana, “Ukuwah Islamiyah dalam Animasi Syamil dan Dodo Episode 1-4 di 

TVKU,” (Online), http://eprints.walisongo.ac.id (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016), 39, 

diakses 15 Maret 2017. 

8ibid., 40. 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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mempraktekkan perilaku-perilaku baik yang diperankan oleh para pemain film 

tersebut. 

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

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

pendidikan sebagai pondasi hidup yang sesuai dengan arah perkembangan 

jiwanya. Karena pokok-pokok pendidikan yang harus ditanamkan pada anak 

didik yaitu, keimanan, akhlak, kesehatan, ibadah, sosial. 

Salah satu pendidikan yang penting untuk diajarkan kepada anak adalah 

pendidikan ibadah. Seperti bagaimana anak dapat mengetahui cara bersuci sesuai 

tuntunan yang baik dan benar. Karena agama Islam sangat menjunjung tinggi 

perihal kebersihan ataupun bersuci. Seperti misalnya perkara shalat, yang pasti 

dilakukan oleh muslim setiap hari. Sebelum shalat kita diwajibkan bersuci baik 

dari hadats besar maupun kecil. Jika kita tidak mengetahui tata cara bersuci yang 

baik dan benar tentu akan berakibat fatal, yaitu dengan tidak diterimanya ibadah 

shalat kita dikarenakan belum bersuci dengan benar. Belum perkara bersuci yang 

lainya yang tidak kalah penting. Dan alangkah baiknya jika ilmu pengetahuan 

tentang ibadah tersebut telah diajarkan sedari kecil. Salah satunya melalui media 

pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik yaitu melalui 

media audio visual film Syamil dan Dodo. 

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi persoalan inti adalah 

bagaimana kandungan nilai-nilai pendidikan Islam dan relevansinya dengan 

materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah yang ada dalam film Syamil dan Dodo. 
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Dalam penelitian yang sudah ada banyak yang membahas tentang nilai 

pendidikan Islam saja, belum direlevansikan dengan materi-materi yang ada di 

sekolah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti nilai-nilai pendidikan Islam 

yang ada pada film kartun Syamil dan Dodo dengan judul penelitian“Nilai-Nilai 

Pendidikan Islam dalam Film Kartun Syamil dan Dodo serta Relevansinya 

dengan Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun Syamil dan Dodo? 

2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun Syamil 

dan Dodo dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun Syamil 

dan Dodo. 

2. Untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun 

Syamil dan Dodo dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangsih pemikiran peneliti untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan, terutama dalam pemilihan tontonan kartun yang baik untuk 

anak. 

b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada serta sebagai bahan telaah pustaka penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menambah dan memperluas wawasan 

keilmuan. 

b. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi yang 

berguna sebagai bahan referensi terkait pemilihan film animasi yang 

pantas dipertontonkan untuk anak. 

c. Bagi pihak yang relevan dengan penelitian ini, yaitu memberikan 

tambahan wacana kepada publik tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terkandung dalam film kartun syamil dan dodo. 

E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah penulis membaca berbagai referensi yang relevan dengan judul 

yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai 

judul atau objek yang hampir sama, diantaranya: 

1. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Film Kartun Dodo dan Syamil. Skripsi 

ini ditulis oleh Sitria Fitri Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017. Hasil penelitian Sitria Fitri 

menjelaskan bahwa nilai pendidikan akhlak dalam penelitian ini adalah pesan-

pesan yang ingin disampaikan lewat media komunikasi massa khususnya 

dalam hal ini film kartun Syamil dan Dodo kepada masyarakat atau anak-anak 

yang tentu saja bermanfaat bagi manusia. Nilai-nilai pendidikan tersebut 

merupakan nilai baik dan benar yang disetujui dunia, pendidikan akhlak pada 

khususnya. Nilai itu kemudian terwujud dalam suatu pola tindakan yang 
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diharapkan oleh dunia pendidikan mampu membawa anak kearah pribadi 

yang baik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam film kartun Syamil dan Dodo akan meliputi nilai pendidikan 

akhlak ikhlas, sabar dan jujur. Akan tetapi perlu penulis tegaskan kembali 

bahwa upaya memunculkan pendidikan tersebut melalui sikap para pemain 

yang disampaikan melalui film.
9
 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian Sitria Fitri adalah hanya 

membahas tentang nilai pendidikan akhlak saja sedangkan pada penelitian ini 

akan membahas tentang pendidikan islam yang lebih luas. Penelitian ini 

sama-sama mengambil muatan-muatan nilai pendidikan dari film Syamil dan 

Dodo. 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Film Kartun Upin dan Ipin Pada Episode 

Tema Ramadhan. Skripsi ini ditulis oleh Moh. Supriyadi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010. Hasil Penelitian Moh. 

Supriyadi menjelaskan bahwa dalam film Upin dan Ipin pada episode tema 

ramadhan terdapat nilai-nilai pendidikan islam yang terkandung didalamnya 

yaitu pertama nilai pendidikan ibadah, meliputi ibadah mahdhah yaitu shalat, 

puasa dan zakat. Ibadah sosial kemasyarakatan, meliputi menebarkan salam, 

shadaqah. Kedua, nilai pendidikan yang bersifat universal, yaitu: kedamaian, 

                                                             
9Sitria Fitri, Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Film Syamil dan Dodo, (Online),  . 

https://repository.ar-raniry.ac.id  (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017) diakses 15 Maret 2018. 

https://repository.ar-raniry.ac.id/
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penghargaan, cinta, toleransi, tanggungjawab, kebahagiaan, kerjasama, 

kejujuran, kerendahan hati, kebebasan, kesederhanaan, persatuan.
10

 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini terletak pada objek yang 

diteliti, pada penelitian Moh.Supriyadi mengangkat film Upin Ipin sebagai 

objek penelitian sedangkan pada penelitian ini mengangkat film Syamil dan 

Dodo sebagai objek penelitian. Pada penelitin Moh.Supriyadi membahas 

tentang nilai-nilai pendidikan Islam saja, sedangkan pada penelitian ini 

dikorelasikan dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. 

3. Ukuwah Islamiyah dalam Animasi Syamil dan Dodo episode 1-4 di TVKU 

Semarang. Skripsi ini ditulis oleh Siti Nur Fitriyana jurusan komunikasi dan 

penyiaran Islam UIN Walisongo Tahun 2016. Hasil penelitian Siti Nur 

Fitriyana menjelaskan tentang ukuwah Islamiyah yang terdapat dalam film 

kartun Syamil dan Dodo. Ukuwah Islamiyah yang pertama adalah ukuwah fi 

din al Islam yaitu dengan berbuat baik kepada sesama muslim,. Kedua, 

ukuwah fi al ubudiyah yaitu bahwa semua yang diciptakan oleh Allah 

merupakan hamba. Ketiga, ukuwah fi al wathoniyah wa al nasab adalah rasa 

nasionalisme yang tinggi karena bertempat tinggal yang sama dan berada pada 

negara yang sama. Keempat adalah ukuwah fi al insaniyah merupakan 

persaudaraan antar semua manusia. 

                                                             
10 Moh.Supriyadi, “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Film Kartun Upin dan Ipin Pada 

episode Tema Ramadhan,” (Online), http://eprints.walisongo.ac.id, (Skripsi, IAIN Walisongo, 

Semarang, 2010), diakses 15 Maret 2018. 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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Perbedaan yang terdapat pada penelitian Siti Nur Fitriyana adalah 

terletak pada analisis datanya. Penelitian ini menggunakan analisis semiotika 

Ferdinand De Saussure dengan menggunakan dua tanda yaitu penanda 

(signifer) dan petanda (signified). Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan analisis isi. Penelitian ini sama-sama mengambil nilai muatan 

Islam pada film Syamil dan Dodo.
11

 

Dari beberapa kajian pustaka di atas, maka jelaslah bahwa penulisan 

yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam dan relevansinya dengan 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah belum ada yang membahasnya. Dari hal 

inilah, penulis memaparkan dan menganalisis tentang Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Film Kartun Syamil dan Dodo serta Relevansinya dengan 

Pembelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian dengan cara 

mengkaji dan menelaah sumber-sumber pustaka baik berupa jurnal penelitian, 

disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan 

                                                             
11 Siti Nur Fitriana, Ukuwah Islamiyah dalam Animasi Syamil dan Dodo Episode 1-4 di 

TVKU, (Online), http://eprints.walisongo.ac.id (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016), 39, diakses 

15 Maret 2018. 

 

http://eprints.walisongo.ac.id/
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seminar, diskusi ilmiah atau terbitan-terbitan resmi pemerintah atau lembaga 

lain yang berkaitan dengan skripsi ini.
12

 

2. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber yang memberikan data langsung 

yang merupakan obyek kajian dalam penelitian ini. Obyek kajian pada 

penelitian ini adalah Video/VCD serial kartun Syamil dan Dodo yang 

diproduksi oleh PT. Nada Cipta Raya (NCR Production). 

b. Sumber data sekunder 

Sumber sekunder merupakan data yang digunakan sebagai 

pelengkap dari data primer. Selain itu, sumber data ini digunakan untuk 

menunjang penelaahan data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding 

data-data primer. 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi  yaitu cara mengumpulkan data dengan mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat 

kabar, majalah, dan sebagainya.
 13

 Dalam skripsi ini dilakukan pengamatan 

                                                             
12Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN, Ponorogo, 

2017), 57. 

 
13 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), 274. 
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terhadap film kartun Syamil dan Dodo, catatan dan bukti dalam VCD serta 

buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian. 

Secara terperinci, langkah-langkah mengumpulkan data primer dan 

sekunder adalah: 

1) Data primer 

a. Memutar film yang dijadikan obyek penelitian 

b. Mentransfer rekaman dalam bentuk tulisan atau skenario 

(transkip) 

c. Mentransfer gambar ke dalam tulisan 

d. Menganalisis isi untuk kemudian mengklasifikasikan berdasarkan 

pembagian yang telah ditentukan 

2) Data sekunder 

Data utama disesuaikan dengan buku-buku bacaan yang relevan. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan pengumpulan data maka 

selanjutnya dilakukan analisis data untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik 

analisis data yang dilakukan peneliti adalah teknik analisis isi. 

Analisis isi (content analysis) adalah teknik dimana data deskriptif 

hanya dianalisis menurut isinya. Analisis isi sangat berguna dalam menambah 

pengetahuan penting mengenai suatu bidang studi atau menghasilkan 

informasi yang berguna untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik-praktik 
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sosial atau pendidikan. Dalam analisis isi, sumber-sumber datanya meliputi 

catatan, buku, catatan harian, majalah, Koran, film, dan lain sebagainya.
14

 

Langkah-langkah analisa data primer dan sekunder adalah sebagai 

berikut: 

1) Data primer 

a. Memutar film yang akan dijadikan obyek penelitian. 

b. Mentransfer film kedalam bentuk tulisan atau skenario. 

c. Menganalisa isi film dan mengklasifikasikannya mengenai materi 

dan muatan-muatan edukatif yang terdapat di film tersebut. 

2) Data sekunder 

Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menyusun bab-bab dan sub-

sub bab yang dapat peneliti gambarkan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar yang menggambarkan 

seluruh penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian teori, bab ini berisi landasan teori tentang nilai pendidikan 

Islam, film, dan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. 

                                                             
14 Mulyana, Kajian Wacana, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 83. 
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Bab III Paparan Data, dalam bab ini akan membahas paparan data isi film 

kartun Syamil dan Dodo. 

Bab IV Analisis Data, dalam bab ini akan dibahas tentang analisis film 

kartun Syamil dan Dodo yang meliputi nilai-nilai pendidikan Islam dan 

relevansinya dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian dari berbagai literatur yang telah ditemukan, serta memuat saran-saran 

atau rekomendasi dari penulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

1. Pengertian Nilai 

Nilai adalah kumpulan dari ukuran-ukuran, orientasi, dan teladan 

luhur, yang selaras dengan akidah yang diyakini seseorang dan tidak 

bertentangan dengan perilaku masyarakat, di mana ukuran-ukuran itu menjadi 

moral bagi seseorang yang tercermin dalam perilaku, aktivitas, usaha, dan 

pengalaman-pengalamannya, baik secara eksplisit maupun implisit. 

Sebagaimana yang terlihat pada komitmen seseorang terhadap nilai-nilai itu 

dalam perilakunya terhadap manusia dari satu sisi dan terhadap Tuhan dari 

sisi lain.
15

 

Secara garis besar nilai dibagi dalam dua kelompok yaitu nilai-nilai 

nurani dan nilai-nilai memberi. Nilai-nilai nurani adalah nilai yang ada dalam 

diri manusia kemudian berkembang menjadi perilaku serta cara kita 

memperlakukan orang lain. Yang termasuk dalam nilai-nilai nurani adalah 

kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, disiplin, tahu 

batas, kemurnian dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah nilai yang perlu 

dipraktikkan atau diberikan yang kemudian akan diterima sebanyak yang 

                                                             
15Muhammad Ali Mursafhi, Mendidik Anak Agar Cerdas Dan Berbakti (Solo: Ziyad Visi 

Media, 2009), 96. 
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diberikan. Yang termasuk pada kelompok nilai-nilai memberi adalah setia, 

dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, 

ramah, adil, dan murah hati. Nilai-nilai itu semua telah diajarkan pada anak-

anak di sekolah dasar sebab nilai-nilai tersebut menjadi pokok-pokok bahasan 

dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi sebenarnya perilaku-

perilaku yang diinginkan dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari 

generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam pokok-pokok 

bahasan dalam pendidikan nilai yang sekarang berlangsung.
16

 

2. Pengertian Nilai Pendidikan Islam 

Pendidikan berasal dari kata didik, artinya bina, mendapat awalan pen 

akhiran–an, yang maknanya sifat dari perbuatan membina atau melatih, atau 

mengajar dan mendidik itu sendiri. Oleh karena itu pendidikan merupakan 

pembinaan, pelatihan, pengajaran, dan semua hal yang merupakan bagian dari 

usaha manusia untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilannya.
17

 

Pendidikan berlangsung sepanjang hayat, yang dimulai sejak lahir. 

Dalam proses perkembangannya, manusia memerlukan pendidikan, melalui 

proses ini manusia berkembang dengan pesat karena lingkungan memberikan 

bantuan dalam perkembangan manusia. Secara alami, manusia menginginkan 

kebaikan, mereka membuat sesuatu lebih baik bukan hanya untuk dirinya 

sendiri tetapi juga untuk orang lain dan untuk kemanusiaan. Lingkungan 

                                                             
16Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai Mengumpulkan yang Terserak, 

Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009),7. 
17Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 54. 
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pendidikan tersebut dapat ditemukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat 

serta alam sekitarnya.
18

 

Sedangkan Islam menurut bahasa mempunyai arti menundukkan, 

kepasrahan, dan kepatuhan. Menurut syara‟ adalah tunduk dan patuh lahir 

batin terhadap pesan-pesan yang diyakini datang dari Allah SWT melalui 

nabi-nabi-Nya. Status keIslaman seseorang dapat terwujud dengan 

mengucapkan dua kalimat syahadat yang dilanjutkan dengan melaksanakan 

amal ibadah seperti shalat, puasa di bulan Ramadhan, zakat, dan haji bagi 

yang mampu. Ketentuan ini merupakan rukun islam dan menjadi syarat 

mutlak agar seseorang dapat dikatakan muslim.
19

 

Pendidikan Islam ialah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk 

pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik 

berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhsuburkan hubungan yang 

harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia, dan alam semesta.
20

 Secara 

implisit dapat dipahami bahwa pendidikan Islam adalah aktivitas bimbingan 

yang disengaja untuk mencapai kepribadian muslim, baik yang berkenaan 

dengan dimensi jasmani, rohani, akal, maupun moral. Pendidikan Islam 

adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidik sehingga aspek 

                                                             
18Martini Jamaris, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2013), 2.  
19Idris Marzuqi, Menuju Kesuksesan Berakidah Islam & Fiqih Keseharian (Kediri: Bidang 

Penelitian dan Pengembangan Lembaga Ittihadul Muballighin Pondok Pesantren Lirboyo, 2010), 17.  
20Haidar Putra Dauly & Nurgaya Pasa, Pendidikan Islam dalam Mencerdaskan Bangsa 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 3.  
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jasmani, rohani, dan akal anak didik tumbuh dan berkembang menuju 

terbentuknya pribadi, keluarga, dan masyarakat yang islami.
21

 

Nilai Pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup 

yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran guna memelihara dan 

mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya manusia yang ada padanya 

menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma atau ajaran 

Islam. Dalam ajaran islam, seluruh aktivitas manusia bertujuan untuk meraih 

tercapainya insan yang beriman dan bertakwa. Apabila anak didik telah 

beriman dan bertakwa, artinya tujuannya telah tercapai. Keimanan seseorang 

hanya dapat dilihat dari amal perbuatannya sebab amal perbuatan menjadi 

indikator yang amat penting untuk mengukur keimanan seorang muslim. 

Apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan mencetak anak 

didik yang beriman, wujud dari tujuan itu adalah akhlak anak didik, 

sedangkan akhlak anak didik itu mengacu pada kurikulum yang diterapkan 

dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga 

pendidikan formal maupun nonformal.
22

 

3. Dasar Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi. Di atas 

kedua pilar itu pula yang melahirkan pendapat para ulama dan cendekiawan 

                                                             
21Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam…25. 
22 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam…189. 
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Muslim tentang dasar pendidikan Islam. Dengan demikian lahirlah dasar ketiga, 

yaitu ijtihad para ulama dan cendekiawan Muslim tentang pendidikan Islam .
23

 

Titik tolaknya dimulai dari konsep manusia menurut Islam. Manusia yang 

bagaimana yang dicita-citakan oleh Islam tersebut. Hal ini harus tergambar 

dalam tujuan. Kemudian baru muncul upaya apa yang dilakukan dalam rangka 

untuk mencapai konsep tersebut. Dari situ lahirlah materi apa yang akan 

diberikan untuk mencapai tujuan tersebut yang dikemas dalam kurikulum dan 

silabus. Setelah itu disampaikan pula bagaimana menyampaikan materi tersebut, 

berkenaan dengan ini diperlukan metode pembelajaran. Agar metode itu efektif 

dan efisien, diperlukan sarana dan fasilitas. Selanjutnya, untuk mengukur apakah 

yang disampaikan itu telah dapat dipahami peserta didik, atau sejauh mana daya 

serapnya terhadap materi yang diberikan itu diperlukan evaluasi. 

4. Fungsi Pendidikan Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah berfungsi:
24

 

a. Pengembangan 

  Pengembangan yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta 

didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. 

Pada dasarnya kewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan 

oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh 

kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan 

                                                             
23 Ibid., 7 
24 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 22. 
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pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara 

optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

b. Penyaluran 

  Penyaluran yaitu untuk menyalurkan peserta didik yang memiliki 

bakat khusus dibidang agama agar bakat tersebut dapat berkembang secara 

optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan dapat pula 

bermanfaat bagi orang lain. 

c. Perbaikan 

  Perbaikan yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Pencegahan 

  Perbaikan yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau 

dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat 

perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

e. Penyesuaian 

  Penyesuain yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah 

lingkungannya sesuai dengan ajaran Islam. 

f. Sumber lain 

  Sumber lain yaitu memberikan pedoman hidup untuk mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 
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5. Tujuan Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam Islam haruslah berusaha membina atau mengembalikan 

manusia kepada fitrahnya yaitu kepada Rubbuubiyah Allah sehingga 

mewujudkan manusia sebagai berikut:
25

 

a. Berjiwa tauhid 

  Tujuan pendidikan Islam yang pertama ini harus ditanamkan pada 

peserta didik, sesuai dengan firman Allah: 

                             

      

Artinya: 

“Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia 

memberikan pelajaran kepadanya, Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah 

benar-benar kedzaliman yang besar” (QS. Luqman:13).
26

 

Manusia yang mengenyam pendidikan seperti ini sangat yakin bahwa 

ilmu yang ia miliki adalah bersumber dari Allah, dengan demikian ia tetap 

rendah hati dan semakin yakin akan kebesaran Allah. 

 

                                                             
25 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,2012), 128. 
26 Departemen Keagamaan Republik Indonesia, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2006), 412. 
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b. Takwa kepada Allah SWT. 

  Mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah merupakan tujuan 

pendidikan Islam, sebab walaupun ia genius dan gelar akademisnya sangat 

banyak, tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah maka ia dianggap belum/tidak 

berhasil. Hanya dengan ketakwaan kepada Allah saja akan terpenuhi 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam hidup ini. 

c. Rajin Beribadah dan Beramal Shalih 

  Tujuan pendidikan Islam juga adalah agar peserta didik lebih rajin 

dalam beribadah dan beramal shalih. Apapun aktivitas  dalam hidup ini 

haruslah didasarkan untuk beribadah kepada Allah, karena itulah tujuan Allah 

menciptakan manusia di muka bumi ini. 

d. Ulil Albab 

  Tujuan pendidikan Islam berikutnya adalah mewujudkan ulil albab 

yaitu orang-orang yang dapat memikirkan dan meneliti keagungan Allah 

melalui ayat-ayat qauliyah yang terdapat dalam Kitab Suci Al Qur‟an dan 

ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda kekuasaan Allah) yang terdapat di alam 

semesta. Mereka ilmuwan dan intelektual, tapi mereka juga rajin berdzikir dan 

beribadah kepada Allah SWT. 

e. Berakhlakul Karimah 

  Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak 

manusia yang hanya memiliki kecerdasan saja, tapi juga berusaha mencetak 

manusia yang berakhlak mulia. Ia tidak akan menepuk dada atau bersiat 
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arogan dengan ilmu yang dimilikinya, sebab ia sangat menyadari bahwa ia 

tidak pantas bagi dirinya untuk sombong bila dibandingkan dengan ilmu yang 

dimiliki Allah. Malah ilmu yang ia miliki pun serta yang membuat dia pandai 

adalah (berasal) dari Allah. Apabila Allah berkehendak, Dia bisa mengambil 

ilmu dan kecerdasan yang dimiliki makhluk-Nya (termasuk manusia) dalam 

waktu seketika. 

6. Macam-macam Nilai Pendidikan Islam 

Dalam proses kependidikan islam, terdapat macam-macam nilai islam 

yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi suatu rangkaian 

atau sistem di dalamnya. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa anak 

sehingga bisa memberi out put bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat luas. Dengan banyaknya nilai-nilai islam yang terdapat dalam 

pendidikan islam, maka peneliti mencoba membatasi bahasan dari penulisan ini 

dan membatasi nilai-nilai pendidikan islam dalam tiga aspek, diantaranya: 

a. Nilai Pendidikan Aqidah / Keimanan 

Secara etimologis atau bahasa, akidah berakar dari kata „aqada ya‟qidu, 

„aqan-, „aqidatan. „Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. 

Setelah berbentuk menjadi „aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara kata 

„aqdan dan „aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam 
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hati. Secara terminologis atau istilah, terdapat beberapa definisi yang dikutip 

oleh Yunahar Ilyas antara lain:
27

 

1) Menurut Hasan al-Banna 

„Aqa‟id (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketenteraman jiwa, 

menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keragu-

raguan. 

2) Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy 

Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara 

umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. (kebenaran) itu 

dipatrikan (oleh manusia) di dalam hati (serta) diyakini kesahihan dan 

keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebenaran itu. 

Dari pengertian dan paparan dari para ahli tentang akidah maka dapat 

dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa akidah merupakan 

keyakinan atau keimanan terhadap sesuatu (dalam hal ini Allah swt) 

berdasarkan wahyu dan akal yang tertanam di dalam hati yang diyakini 

kebenarannya dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan 

kebenaran itu. Akidah dalam Islam yaitu meyakini akan Allah swt, meyakini 

akan adanya para malaikat-Nya, meyakini akan utusan ( nabi dan rasul), 

meyakini akan kitab-kitab yang yang diturunkan-Nya, meyakini akan adanya 

                                                             
27 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, (Yogyakarta: LPPI, 2013), 1. 
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hari kiamat dan yang terakhir meyakini akan qadha dan qadar. Ini yang sering 

kita sebut sebagai rukun iman. Penulis akan menjelaskan dengan singkat satu 

persatu tentang rukun iman ini :
28

 

a) Iman Kepada Allah SWT 

Esensi iman kepada Allah SWT adalah tauhid yaitu mengEsakan-

Nya, baik dalam zat, asma was-shiffat, maupun af‟al (perbuatan-Nya).
29

 

Dengan kata lain iman kepada Allah SWT berarti meyakini bahwa hanya 

Allah lah satu-satunya Tuhan yang ada dan tidak ada Tuhan lain selain Ia. 

b) Iman Kepada Para Malaikat 

Secara etimologis kata malaikah (dalam bahasa Indonesia disebut 

malaikat) adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari mashdar al-alukah 

artinya ar-risalah (missi atau pesan). Yang membawa misi atau pesan 

disebut ar-rasul (utusan). Dalam beberapa ayat al-Qur‟an malaikat juga 

disebut dengn rusul (utusan-utusan). Bentuk jamak lain dari malak adalah 

mala-ik. Dalam bahasa Indonesia kata malaikat dipakai untuk bentuk 

tunggal. Bentuk jamaknya menjadi para malaikat. Secara terminologis 

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan oleh Allah swt dari 

cahaya dengan wujud dan sifat tertentu.
30

 

 

 

                                                             
28 Zaky Mubarak, et al, Akidah Islam (Yogyakarta: UII Press, 2003), 78.  
29 Ibid.,18. 
30 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam… 78. 
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c) Iman Kepada Nabi dan Rasul 

Yakin kepada para nabi dan rasul merupakan rukun iman yang 

ketiga. Di dalam buku-buku ilmu tauhid disebutkan bahwa antara nabi 

dan rasul ada perbedaan tugas utama. Para nabi menerima tuntunan 

berupa wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban menyampaikan 

wahyu itu kepada umat manusia. Rasul adalah utusan (Allah) yang 

berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat 

manusia. Oleh karena itu, seorang rasul adalah nabi, tetapi seorang nabi 

belum tentu rasul.
31

 

d) Iman Kepada Kitab-Kitab  

Iman kepada kitab-kitab yaitu kita harus meyakini akan kita-kitab 

yang Allah turunkan kepada para rasul-Nya. Kitab-kitab Allah yang wajib 

kita percayai ada empat yaitu : 
32

  

(1) Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as.  

(2) Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud as. 

(3) Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa as. 

(4) Kitab al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.  

e) Iman Kepada Hari Akhir 

Umat Islam mempercayai bahwa hari akhir akan ada. Dalam bahasa 

Arab dinamai yaumul akhir. Hari akhir bermula setelah kita sudah 

                                                             
31 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 221. 
32  Abdul Hafiz, Risalah Aqidah  (Ciputat: Aulia Press, 2007), 52. 
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meninggal sampai ummat manusia masuk surga atau masuk neraka, 

sesuai dengan amal mereka masing masing. Surga dan neraka dan 

sekalian isinya dikekalkan Tuhan, sehingga penduduk keduanya kekal 

dalam surga atau kekal dalam neraka buat selama-selamanya. 

f) Iman Kepada Takdir Allah 

Iman kepada takdir Allah yaitu mempercayai akan qada‟ dan qadar 

Allah SWT. Qada adalah segala keputusan Allah terhadap makhluk sejak 

zaman sebelum menciptakan alam. Sedangkan qadar adalah ketentuan 

sesuatu makhluk sesuai dengan qada. Sebagai umat Islam kita harus 

percayai akan takdir yang Allah beriman keapada kita, baik atau buruk 

yang Allah tetapkan, kita harus tetap mempercayai bahwa semuanya telah 

diatur oleh-Nya. 

b. Nilai Pendidikan Akhlak 

Kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab “khuluq”, jamaknya 

“khuluqun”, menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah 

laku, atau tabiat. Kata akhlak ini lebih luas artinya daripada moral atau etika 

yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia sebab akhlak meliputi segi-segi 

kejiwaan dari tingkah laku lahiriah dan batiniah seseorang. Akhlak ialah daya 

kekuatan yang tertanam dalam jiwa dan mendorong perbuatan-perbuatan 

spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap 
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yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah 

laku dan perbuatan. 
33

 

Akhlak merupakan kepribadian seorang muslim, ketika seorang telah 

meninggalkan akhlaknya, ketika itu pula ia telah kehilangan jati diri dan masuk 

dalam kehinaan. Akhlak bisa memberatkan kebaikan seseorang nantinya pada 

hari kiamat. Berikut ini macam-macam bentuk akhlak:
34

 

1) Akhlak terhadap Allah 

a) Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun juga dengan 

mempergunakan firman-Nya dalam Al-Qur‟an sebagai pedoman hidup 

dan kehidupan. 

b) Melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya 

c) Mengharapkan dan berusaha memperoleh keridhaan Allah 

d) Mensyukuri nikmat dan karunia Allah 

e) Menerima dengan ikhlas semua qada‟ dan qadar Ilahi setelah 

berikhtiar maksimal (sebanyak-banyaknya, hingga batas tertinggi). 

f) Memohon ampun hanya kepada Allah 

g) Bertaubat hanya kepada Allah 

h) Tawakal (berserah diri) kepada Allah. 

2) Akhlak terhadap Rasulullah 

a) Mencintai Rasulullah secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya 

                                                             
33 Zulfikri Tamin & Afrizal Nasir, Akhlak yang Mulia Bimbingan Akhlak Sesuai Tuntunan 

Rasulullah (Jakarta: Erlangga, 2015), 21. 
34 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam… 365-359. 
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b) Menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam hidup dan 

kehidupan. 

c) Menjalankan apa yang disuruhnya, tidak melakukan apa yang 

dilarangnya 

3) Akhlak terhadap Orang tua 

a) Mencintai mereka melebihi cinta kepada kerabat lainnya 

b) Merendahkan diri kepada keduanya diiringi perasaan kasih sayang 

c) Berkomunikasi dengan orang tua menggunakan kata-kata lemah 

lembut 

d) Berbuat baik kepada ibu-bapak dengan sebaik-baiknya 

e) Mendoakan keselamatan dan keampunan bagi mereka kendatipun 

seorang atau keduanya telah meninggal dunia 

4) Akhlak terhadap Diri Sendiri : Memelihara kesucian diri, menutup aurat, 

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

melakukan perbuatan jahat, menjauhi dengki, menjauhi dendam, berlaku 

adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menjauhi segala perkataan dan 

perbuatan sia-sia. 

5) Akhlak terhadap Keluarga, Karib Kerabat 

a) Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga 

b) Saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak 

c) Berbakti kepada ibu-bapak 

d) Mendidik anak-anak dengan kasih sayang 
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e) Memelihara hubungan silaturahim 

6) Akhlak terhadap Tetangga: Saling mengunjungi, saling bantu di waktu 

senang ataupun susah, saling berbagi, saling hormat-menghormati, saling 

menghindari pertengkaran dan permusuhan. 

7) Akhlak terhadap masyarakat: Memuliakan tamu, menghormati nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, saling menolong 

dalam melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat 

termasuk diri sendiri berbuat baik dan mencegah melakukan perbuatan 

jahat, memberi makan fakir miskin, bermusyawarah, mentaati putusan 

yang telah diambil, menunaikan amanah, menepati janji 

8) Akhlak terhadap Lingkungan Hidup 

a) Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup 

b) Menjaga dan memanfaatkan alam terutama hewani dan nabati, fauna 

dan flora yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia 

dan makhluk lainnya 

c) Sayang kepada sesama makhluk 

c. Nilai Pendidikan Ibadah 

Kata ibadah adalah bahasa arab, artinya pengabdian, penyembahan, 

ketaatan, merendahkan diri atau doa. Secara istilah ibadah berarti perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang sebagai usaha menghubungkan dan 

mendekatkan dirinya kepada Allah sebagai Tuhan yang disembah. Orang yang 

melakukan ibadah disebut „abid (subjek) dan yang disembah disebut ma‟bud 
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(objek). Semua orang dihadapan Allah sebagai „abid, karena manusia tersebut 

harus mengabdikan diri kepada Allah SWT.
 35

 

Ibadah mencakup semua aktivitas yang dilakukan manusia yang 

disenangi Allah dan meridhainya, baik yang berupa perkataan, maupun 

perbuatan, baik yang bersifat lahiriyah, maupun bersifat batiniah. Oleh karena 

itu, di samping shalat, puasa, zakat, dan haji, juga berbakti kepada kedua orang 

tua, berkata baik, dan jujur, menghubungkan silaturahmi, berbuat baik kepada 

tetangga, bahkan berbuat baik kepada binatang, makan, minum, dan lain 

sebagainya adalah bagian dari ibadah. 

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa semua kehidupan hamba Allah yang 

dilaksanakan dengan niat mengharap keridaan Allah SWT. bernilai ibadah. 

Hanya saja, ada ibadah yang sifatnya langsung berhubungan dengan Allah 

tanpa ada perantara yang merupakan bagian dari ritual formal atau hablun 

minallah dan ada yang ibadah secara tidak langsung, yakni semua yang 

berkaitan dengan masalah muamalah, yang disebut dengan hablun minannas, 

hubungan antar manusia.
 36

  

 

 

                                                             
35 Sidik Tono, Ibadah dan Akhlak dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 257. 
36 Abdul Hamid, Fiqih Ibadah…69.  
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Secara umum, bentuk perintah beribadah kepada Allah dibagi dua, yaitu 

sebagai berikut:
 37

 

a) Ibadah Mahdhah 

Ibadah mahdhah adalah ibadah yang perintah dan larangannya sudah 

jelas secara zahir dan tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. 

Ibadah ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat. Berikut ini yang termasuk 

ibadah mahdhah: 

1) Shalat 

Shalat menurut arti bahasa adalah doa, sedangkan menurut 

terminologi syara‟ adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang 

diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan 

salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan berdasarkan 

ketetapan Al-Qur;an, sunnah, dan Ijma‟.
38

 

2) Zakat 

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, 

selain itu zakat dapat diartikan mensucikan. Zakat disebut demikian 

karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat 

dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga 

membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, 

                                                             
37 Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah Menurut al-Qur‟an, Sunnah, dan Tinjauan Berbagai Madzab 

(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2009), 3.  
38 Abdul Aziz & Abdul Wahab, Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji 

(Jakarta: Amzah, 2009), 145. 
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bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang 

menunaikannya.
39

 

3) Puasa 

Adapun menurut pengertian syariat, puasa adalah menahan diri 

dari sesuatu yang dianggap dapat membatalkan, sejak terbit fajar 

hingga terbenam matahari dengan niat puasa, oleh orang muslim yang 

berakal dan tidak sedang mengalami haid atau nifas.
40

 

4) ibadah haji 

Haji menurut arti bahasa (etimologi) berarti pergi menuju 

sesuatu yang diagungkan. Ahli fiqih mengkhususkannya hanya untuk 

niatan datang ke baitullah guna menunaikan ritual-ritual peribadatan 

(manasik) tertentu. 

5) Thaharah (bersuci) 

Menurut arti bahasa thaharah artinya bersih dan jauh dari 

kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata 

seperti aib dan dosa. Sedangkan menurut syara‟ adalah bersih atau suci 

dari najis. 

b) Ibadah ghair mahdhah ialah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat 

direkayasa oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti 

                                                             
39 Ibid.,343. 
40 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah ( Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 604. 
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situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga.
41

 Ibadah ghair 

mahdhah adalah semua perbuatan yang mendatangkan kebaikan kepada 

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

seperti belajar, berdoa, mencari nafkah, menolong orang susah dan 

sebagainya.
42

 

 

B. Film sebagai Media Pembelajaran 

1. Pengertian Film 

Film dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah barang tipis seperti 

selaput yang dibuat dari seluloid tempat gambar potret negatif (yang akan 

dibuat potret) atau tempat gambar positif (yang akan dimainkan dibioskop). 

Film merupakan karya sinematografi yang dapat berfungsi sebagai alat 

cultural education atau pendidikan budaya. Dengan demikian film juga efektif 

untuk menyampaikan nilai-nilai budaya. Secara umum fungsi film dibagi 

empat yaitu (a) alat hiburan, (b) sumber informasi, (c) alat pendidikan, (d) 

pencerminan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa.
43

 

Selain menghibur film juga memberi informasi pendidikan dan menjadi 

cermin peradaban budaya bangsa. Disinilah film mendapatkan tempat yang 

strategis sebagai media pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Film dengan 

                                                             
41Abdul Hamid, Fiqih Ibadah…71.  
42 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 

247. 
43 Teguh Trianton,  Film Sebagai Media Belajar (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 2. 
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teknik animasi memiliki jangkauan wilayah cerita serta genre yang luas, mulai 

dari drama, fiksi ilmiah, perang, fantasi, horor, musikal, hingga epik sejarah. 

Film animasi identik sebagai film hiburan anak-anak karena pada 

kenyataannya sebagian besar film yang diproduksi dengan teknik animasi 

penuh memang ditujukan untuk tontonan anak-anak. 
44

 

Film animasi berasal dari dua disiplin yakni film yang berakar pada 

dunia fotografi dan animasi yang berakar pada dunia gambar. Secara umum 

animasi artinya kegiatan menghidupkan, menggerakkan benda mati. Suatu 

benda mati diberikan dorongan kekuatan, semangat dan emosi, untuk menjadi 

hidup dan bergerak, atau terkesan hidup. Karenanya diperlukan skill yang 

tinggi dalam membuat film kartun/animasi. Proses pembuatan film animasi 

atau kartun sangat kompleks, menuntut kreatifitas tinggi dari pembuatnya 

serta diperlukan kombinasi antara kecerdasan akal dan keterampilan. 

Film Kartun adalah film animasi yang dibuat dengan memotret lukisan 

gambar. Gambar film disusun dalam serial flash yang sangat cepat, yakni 

berupa lembaran gambar yang membentuk cerita dan saling terkait lengkap 

dengan karakter tokoh yang dibangun. Timbulnya gagasan untuk menciptakan 

film kartun ini adalah dari para seniman pelukis. Ditemukannya 

cinematography telah menimbulkan gagasan kepada mereka untuk 

menghidupkan gambar-gambar yang telah dilukis. Film kartun yaitu suatu 

film yang menitikberatkan pada seni lukis. Dimana lukisannya diperlukan 

                                                             
44 Ibid., 48. 
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ketelitian. Satu persatu objek yang dilukis dengan seksama dan dipotret satu 

persatu kemudia diputar dalam proyektor film sehingga lukisan lukisan 

tersebut menjadi hidup.
 45

 

Dapat disimpulkan bahwa film merupakan tayangan yang bersifat 

hiburan yang disajikan dalam bentuk sekali penayangan dalam durasi tertentu 

dan rangkaian cerita yang menggambarkan kehidupan keadaan sosial 

seseorang atau kelompok. Pemirsa dapat menyaksikan film yang mereka 

gemari ditelevisi.
 
 

2. Film sebagai Media Pembelajaran 

Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur 

pesan. Bila media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat 

diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang memungkinkan 

peserta didik memperoleh pengetahuan dan ketrampilan. Setiap materi 

pelajaran tentu memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada 

bahan pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada 

bahan pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu. Bahan pelajaran dengan 

tingkat kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik. Apalagi 

bagi anak didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan 

itu.
46

 

                                                             
45Khalikul Bahri, “Dampak Film Kartun Terhadap Tingkah Laku Anak,” (Online), 

https://repository.ar-raniry.ac.id, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 49. 
46 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (JakartaL: Rineka Cipta, 

2002), 141. 
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Anak didik cepat merasa bosan dan kelelahan tentu tidak dapat mereka 

hindari, disebabkan penjelasan guru yang sukar dicerna dan dipahami. Guru 

yang bijaksana tentu sadar bahwa kebosanan dan kelelahan anak didik adalah 

berpangkal dari penjelasan yang diberikan guru bersimpang siur, tidak ada 

fokus masalahnya. Hal ini tentu saja harus dicarikan jalan keluarnya. Jika guru 

tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan suatu bahan dengan baik, apa 

salahnya jika menghadirkan media sebagai alat bantu pengajaran guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pengajaran. 

Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju 

tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa 

proses belajar mengajar dengan bantuan media mempertinggi kegiatan belajar 

peserta didik dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan 

belajar peserta didik dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan 

hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Dilihat dari 

jenisnya, media dibagi ke dalam:
 47

 

a. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indera penglihatan. Jenis media inilah yang sering 

digunakan oleh guru-guru untuk membantu menyampaikan isi atau materi 

pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang tidak dapat 

                                                             
47Heri gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Bandung:Penerbit 

Alfabeta, 2013), 188. 
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diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Media yang dapat 

diproyeksikan ini bisa berupa gambar diam atau bergerak. 

b. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (haknya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemauan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. 

Program kaset suara dan program radio adalah bentuk dari media audio 

c. Media Audio-Visual 

Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio 

dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar (samiyah-

bashariyah). Sudah tentu apabila menggunakan media ini akan semakin 

lengkap dan optimal penyajian bahan ajar kepada para siswa. 

Dengan menggunakan media ini, guru tidak selalu berperan sebagai 

penyaji materi (teacher) tetapi karena penyajian materi bisa diganti oleh 

media, maka peran guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu 

memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh media audio 

visual diantaranya program video/televisi pendidikan, video/televisi 

instruksional, dan program slide suara (sound slide). 
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Beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pengajaran atau 

pendidikan yang berupa film dalam proses pembelajaran yaitu:
 48

 

a. Media pengajaran film dapat meningkatkan penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar. 

b. Media pengajaran film dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi 

yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan 

siswa untuk belajar sendiri sendiri sesuai dengan kemampuan dan 

minatnya. 

c. Media pengajaran film dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan 

waktu. 

d. Media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang perisiwa-peristiwa di lingkungan sekitar mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat 

dan lingkungannya. 

Penyebutan film sebagai media pembelajaran adalah karena film 

merupakan media yang sangat besar kemampuannya dalam membantu proses 

pembelajaran yang berupa gambar berurutan, dapat melukiskan suatu 

                                                             
48 Moh.Supriyadi, “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Film Kartun Upin dan Ipin Pada 

episode Tema Ramadhan,” (Online), http://eprints.walisongo.ac.id, (Skripsi, IAIN Walisongo, 

Semarang, 2010), 41, diakses 15 Maret 2018. 
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peristiwa, cerita, dan benda-benda murni seperti kejadian yang sebenarnya, 

sehingga hal itu dapat digunakan sebagai teknik untuk menunjukkan beberapa 

fakta, kecakapan, dan pemahaman. Film juga digunakan untuk menyalurkan 

pesan dari sumber pesan (guru) kepada peserta didik sehingga dapat 

merangsang perasaan, perhatian, dan minat siswa serta perhatian siswa 

sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi. 

 

C. Tinjauan tentang Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah 

1. Pengertian Materi Pembelajaran 

Materi atau bahan ajar adalah salah satu bagian dari sumber ajar yang 

dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang 

bersifat umum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Isi 

bahan belajar berupa pengetahuan, nilai kesusilaan, nilai agama, nilai 

kesenian, serta keterampilan mental dan jasmani.
49

 

Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Di dalamnya 

terjadi interaksi antara berbagai komponen, yaitu guru, siswa dan materi 

pelajaran atau sumber belajar. Interaksi antara ketiga komponen utama ini 

melibatkan sarana dan prasarana seperti metode, media dan penataan 

lingkungan tempat belajar sehingga tercipta suatu proses pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan.
 50
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Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling 

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Material, meliputi buku-

buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan, yang terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan 

audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. Rumusan 

tersebut tidak terbatas dalam ruang saja. Sistem pembelajaran dapat 

dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas atau sekolah, 

karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen 

yang saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik.
51

 

Materi pembelajaran adalah bentuk bahan atau seperangkat substansi 

pembelajaran untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar 

mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan. 

2. Materi Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah 

Dalam terminologi Al-Qur‟an dan As Sunnah, fiqih adalah 

pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perintah-perintah dan realitas 

Islam dan tidak memiliki relevansi khusus dengan bagian ilmu tertentu. Akan 

tetapi dalam terminologi ulama, istilah fiqih secara khusus diterapkan pada 

pemahaman yang mendalam atas hukum-hukum Islam. Jika yang 

                                                             
51 Ibid., 57. 



44 
 

 
 

dimaksudkan adalah fiqih ibadah, makna sederhananya adalah pemahaman 

terhadap segala hal yang berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah, 

yakni antara makhluk yang tercipta kepada sang penciptanya.
52

 

Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu 

mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama 

menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun 

Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah 

yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan 

tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta 

tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Secara substansial mata 

pelajaran fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada 

peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan 

keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT., dengan  diri manusia 

itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.
 53

 

 

 

 

                                                             
52Abdul Hamid & Beni Ahmad Saebani, Fiqh Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.  
53 Karomah, “Proses Pembelajaran Mata Pelajaran Fiqih di Kelas VI MI Ma‟arif Petet 

Ngargosari Samigaluh Kulon Progo”, (Online), http://digilib.uin-suka.ac.id, (Skripsi, UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 13. 
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Mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk 

membekali peserta didik agar dapat: 

a. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik 

yang menyangkut aspek Ibadah maupun muamalah untuk dijadikan 

pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar 

dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran 

agama Islam baik dalam hubungan manusia itu sendiri, sesama manusia, 

dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya. 

Ruang lingkup mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah meliputi: 

a. Fikih ibadah, yang menyangkut: Pengenalan dan pemahaman tentang cara 

pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara taharah, 

shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji. 

b. Fikih muamalah, yang menyangkut: Pengenalan dan pemahaman 

mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman halal dan haram, 

khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam 

meminjam. 
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Tabel 1.1 Kompetensi Dasar dan Materi Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah
54

 

Kelas Kompetensi Dasar Materi Pokok 

1 Pelajaran 1: 

Islam Agamaku 

1. Menerima 

kebenaran rukun 

Islam. 

2. Menjalankan lima 

rukun Islam. 

3. Memahami rukun 

Islam. 

4. Menghayati nilai-

nilai dalam shalat 

sunnah 

rawatib. 

 

Pelajaran 1: IslaAgamaku 

 

Rukun islam ada 5 : 

1. Syahadat. 

2. Shalat. 

3. Zakat. 

4. Puasa. 

5. Pergi haji. 

 Pelajaran 2: Allah 

Tuhanku Muhammad 

Nabiku 

1. Meyakini kebenaran 

kalimat syahadatain. 

2. Mengamalkan 

ketentuan 

syahadatain. 

3. Memahami 

syahadatain. 

4. Menyajikan arti 

kalimat syahadatain. 

Pelajaran 2: Allah Tuhanku 

Muhammad Nabiku 

1. Pengertian syahadat. 

2. Lafal syahadat tauhid. 

3. Lafal syahadat rasul. 

 Pelajaran 3: Allah 

mencintai yang suci 

1. Mengamalkan 

perintah bersuci dari 

hadas dan najis. 

2. Membiasakan bersuci 

dari hadas dan najis. 

3. Memahami kaifiah 

bersuci dari hadas 

dan najis. 

4. Mensimulasikan tata 

cara bersuci dari 

Pelajaran 3: Allah 

mencintai yang suci 

1. Arti taharah (bersuci). 

2. Macam-macam najis. 

3. Tata cara bersuci. 

4. Tatacara buang air di 

kamar mandi.  

5. Perbuatan yang dilarang 

di dalam kamar mandi. 

6. Manfaat bersuci. 

 

                                                             
54Kementerian Agama, Fikih:Buku Guru (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016) 
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hadas dan najis. 

 

 Pelajaran 4: Bersuci itu 

mudah 

1. Menerima tata cara 

wudhu. 

2. Menghayati manfaat 

wudhu. 

3. Mengamalkan 

hikmah wudhu. 

4. Membiasakan wudhu 

setiap akan salat. 

5. Membiasakan wudhu 

setiap saat. 

6. Menjaga kesucian diri 

dari dari hadas dan 

najis. 

7. Memahami tata cara 

wudhu yang benar. 

8. Mengidentifikasi hal-

hal yang 

membatalkan wudhu. 

9. Memahami manfaat 

dan hikmah wudhu. 

10. Mempraktikkan tata 

carawudhu. 

11. Menghafal doa 

setelah wudhu. 

12. Menceritakan 

manfaat wudhu. 

Pelajaran 4: Bersuci itu 

mudah 

1. Pengertian wudhu. 

2. Syarat sah wudhu. 

3. Rukun wudhu. 

4. Sunah wudhu. 

5. Lafal niat wudu. 

6. Lafal doa setelah wudu. 

7. Hal-hal yang 

membatalkan wudu. 

8. Manfaat wudu. 

 

2 Pelajaran 1: Indahnya 

Panggilan Allah 

1. Menerima lafal adzan 

dan iqomah. 

2. Membiasakan adzan 

dan iqamah. 

3. Memahami adzan. 

4. Memahami iqamah. 

5. Mempraktikkan 

adzan dan iqamah. 

 

 

Pelajaran 1: Indahnya 

Panggilan Allah 

1. Pengertian Adzan dan 

iqomah. 

2. Syarat orang yang 

mengumandangkan adzan 

(muazin). 

3. Sunah ketika 

mengumandangkan adzan. 

4. Hikmah adzan. 
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 Pelajaran 2: Mari 

Tegakkan Shalat 

1. Menjalankan shalat  

tepat waktu. 

2. Memahami salat 

fardlu. 

3. Mempraktikkan 

gerakan salat fardhu. 

Pelajaran 2: Mari 

Tegakkan Shalat 

1. Pengertian Shalat. 

2. Syarat shalat. 

3. Rukun shalat. 

4. Sunah-sunah shalat. 

5. Hal-hal yang 

membatalkan shalat. 

6. Hikmah shalat fardhu. 

 Pelajaran 3: Indahnya 

Kebersamaan 

1. Meyakini hikmah 

salat berjamaah. 

2. Membiasakan salat 

berjamaah. 

3. Memahami ketentuan 

salat berjamaah 

4. Mensimulasikan tata 

cara salat berjamaah. 

 

Pelajaran 3: Indahnya 

Kebersamaan 

1. Pengertian Shalat 

Berjamaah. 

2. Syarat Sah Menjadi Imam 

dan Makmum. 

3. Posisi Imam dan 

Makmum dalam Shalat 

Berjamaah. 

4. Keutamaan Shalat 

Berjamaah. 

5. Hikmah Shalat 

Berjamaah. 

 Pelajaran 4: 

Keagunganmu ya Allah 

1. Meyakini hikmah 

zikir setelah salat 

fardhu. 

2. Membiasakan zikir 

setelah salat fardhu. 

3. Memahami zikir 

setelah salat fardhu. 

4. Mempraktikkan zikir 

setelah salat fardhu. 

 

Pelajaran 4: 

Keagunganmu ya Allah 

1. Pengertian dzikir. 

2. Bacaan dzikir. 

3. Manfaat berdzikir. 

 

 Pelajaran 5: Kepadamu 

Aku Memohon 

1. Meyakini hikmah  

doa setelah salat 

fardhu. 

2. Membiasakan  berdoa 

setelah salat fardhu. 

3. Memahami lafal doa 

Pelajaran 5: Kepadamu 

Aku Memohon 

1. Lafal Doa setelah Shalat 

Fardhu. 

2. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam berdoa 

3. Waktu yang baik untuk 

berdoa 
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setelah salat fardhu. 

4. Mengidentifikasi 

manfaat doa setelah 

salat fardhu. 

5. Menghafal lafal doa 

setelah salat fardhu. 

6. Mempraktikkan doa 

setelah salat fardhu. 

 

4. Manfaat Doa setelah 

Shalat Fardhu. 

 

3 Pelajaran 1: Shalat 

sunah pahala melimpah 

1. Menghayati nilai nilai 

dalam shalat sunnah 

rawatib. 

2. Membiasakan 

perilaku rajin ibadah 

sebagai implementasi 

dari pemahaman 

terhadap 

ketentuan sunnah 

rawatib. 

3. Memahami ketentuan 

shalat. 

sunnah rawatib. 

4. Mempratikkan tata 

cara salat rawatib. 

 

Pelajaran 1: Shalat sunah 

pahala melimpah 

1. Pengertian dan Hukum 

Shalat Sunnah Rawatib. 

2. Jenis shalat sunah rawatib. 

3. Keutamaan shalat sunah 

rawatib. 

4. Tata cara mengerjakan 

shalat sunah rawatib. 

5. Hal yang harus 

diperhatikan dalam 

pelaksanaan shalat sunah 

rawatib. 

 Pelajaran 2: Senangnya 

shalat dalam 

perjalanan 

1. Menyadari bahwa 

shalat harus 

dikerjakan dalam 

kondisi apapun. 

2. Membiasakan 

perilaku 

istiqamah dalam 

ibadah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

ketentuan shalat 

jama‟ dan qashar. 

Pelajaran 2: Senangnya 

shalat dalam perjalanan 

1. Pengertian Shalat Jama‟. 

2. Syarat menjama‟ shalat. 

3. Macam-macam shalat 

jama‟. 

4. Pengertian shalat qashar. 

5. Syarat shalat qashar. 

6. Cara menjama‟ sekaligus 

meng-qashar. 
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3. Memahami ketentuan 

shalat jama‟ dan 

qashar. 

4. Mempraktikan shalat 

jama‟ dan qashar. 

 

 Pelajaran 3: Bersuci itu 

mudah 

1. Meyakini akan 

kemudahan syariat 

Islam dalam bersuci 

(tayamum) 

2. Membiasakan 

perilaku sabar dalam 

ibadah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

tata cara tayamum. 

3. Memahami tata cara 

tayamum. 

4. Mempraktikkan 

tayamum bagi orang 

sakit 

 

Pelajaran 3: Bersuci itu 

mudah 

 

1. Pengertian & Sebab 

diperbolehkan tayamum. 

2. Syarat tayamum. 

3. Rukun tayamum. 

4. Sunah tayamum. 

5. Hal-hal yang 

membatalkan tayamum. 

6. Praktik tayamum. 

 Pelajaran 4: Sakit 

bukan penghalang 

shalat 

1. Menghayati hikmah 

yang terkandung 

dalam ketentuan 

shalat bagi orang 

sakit. 

2. Membiasakan 

perilaku istiqamah 

dalam ibadah sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

ketentuan shalat 

dalam segala 

keadaan. 

3. Menganalisis tata 

cara shalat bagi orang 

Pelajaran 4: Sakit bukan 

penghalang shalat 

1. Ketentuan Shalat bagi 

Orang Sakit. 

2. Hikmah shalat bagi orang 

sakit. 
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sakit. 

4. Mempraktikan tata 

cara shalat bagi orang 

sakit. 

 

 Pelajaran 5: Semangat 

puasa 

1. Meyakini bahwa 

puasa Ramadhan 

adalah perintah Allah 

SWT. 

2. Membiasakan 

perilaku peduli 

terhadap sesama 

sebagai implementasi 

dari pemahaman 

terhadap ketentuan 

puasa. 

3. Memahami ketentuan 

puasa Ramadhan. 

4. Menceritakan 

pengalaman berpuasa 

Ramadhan. 

 

Pelajaran 5: Semangat 

puasa 

1. Pengertian Puasa. 

2. Syarat sah puasa. 

3. Syarat wajib puasa. 

4. Rukun puasa. 

5. Sunah puasa. 

6. Hal-hal yang bisa 

membatalkan puasa. 

7. Orang yang boleh tidak 

berpuasa. 

8. Hikmah puasa ramadhan. 

 

 Pelajaran 6: Ayo Shalat 

Tarawih 

1. Menghayati nilai nilai 

yang terkandung 

dalam shalat Tarawih. 

2. Membiasakan 

perilaku istiqamah 

sebagai implentasi 

dari pemahaman 

terhadap shalat 

sunnah Tarawih. 

3. Memahami ketentuan 

shalat Tarawih. 

4. Menceritakan 

pengalaman shalat 

Tarawih. 

 

 

Pelajaran 6: Ayo Shalat 

Tarawih 

1. Pengertian dan Hukum 

Shalat tarawih. 

2. Waktu dan Bilangan 

Rakaat shalat Tarawih. 

3. Cara Mengerjakan Shalat 

Tarawih. 
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 Pelajaran 7: Aku suka 

mengerjakan shalat 

witir 

1. Menghayati nilai-

nilai yang 

terkandung dalam 

shalat Witir. 

2. Membiasakan 

perilaku 

disiplin sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

ketentuan shalat 

sunnah Witir. 

3. Memahami ketentuan 

shalat witir. 

4. Menceritakan 

pengalaman 

shalat Witir. 

 

Pelajaran 7: Aku suka 

mengerjakan shalat witir 

1. Pengertian dan Hukum 

Shalat Witir. 

2. Waktu dan Bilangan 

Rakaat Shalat Witir. 

3. Cara Mengerjakan Shalat 

Witir. 

4. Keutamaan Shalat Witir. 

 

 Pelajaran 8: Indahnya 

bulan Ramadhan 

1. Menghayati 

keutaman-keutaman 

dalam bulan 

Ramadhan. 

2. Membiasakan 

perilaku semangat 

dalam melakukan 

kebaikan sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

amalan bulan 

Ramadhan. 

3. Memahami 

keutamaan-

keutamaan yang ada 

dalam 

bulan Ramadhan. 

4. Menceritakan 

keutamaan-

keutamaan dalam 

Pelajaran 8: Indahnya 

bulan Ramadhan 

1. Keutamaan Bulan 

Ramadhan. 

2. Amalan bulan ramadhan. 
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bulan 

Ramadhan. 

 

4 Pelajaran 1: Mari 

berzakat fitrah 

1. Memahami ketentuan 

zakat fitrah. 

2. Menjalankan 

ketentuan zakat 

fitrah. 

3. Mensimulasikan tata 

cara zakat fitrah. 

 

Pelajaran 1: Mari berzakat 

fitrah 

1. Pengertian zakat fitrah. 

2. Ketentuan zakat fitrah. 

3. Tata cara memberikan 

zakat fitrah. 

 Pelajaran 2: Mari 

member infak dan 

sedekah 

1. Memahami ketentuan 

infak. 

2. Memahami ketentuan 

sedekah. 

3. Mengamalkan 

ketentuan infak dan 

sedekah. 

4. Mensimulasikan tata 

cara infak dan 

sedekah. 

 

Pelajaran 2: Mari memberi 

infak dan sedekah 

1. Pengertian infak dan 

sedekah. 

2. Ketentuan infak dan 

sedekah. 

3. Mengamalkan infak dan 

sedekah. 

4. Tata cara melakukan infak 

dan sedekah. 

 Pelajaran 3: Manfaat 

zakat, infak dan 

sedekah 

1. Menerima perintah 

zakat, infak dan 

sedekah. 

2. Mengamalkan 

perintah zakat, infak, 

sedekah. 

3. Menghargai orang 

yang zakat, infak, 

sedekah. 

 

Pelajaran 3: Manfaat zakat, 

infak dan sedekah 

1. Manfaat zakat. 

2. Manfaat infak. 

3. Manfaat sedekah. 

 Pelajaran 4: Shalat 

Idain 

Pelajaran 4: Shalat Idain 

1. Pengertian shalat idain. 
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1. Memahami ketentuan 

salat Idain 

2. Meyakini salat Idain 

sebagai perintah 

Allah SWT. 

3. Menghayati 

ketentuan salat Idain. 

4. Mendemonstrasikan 

tata cara salat Idain. 

5. Menghargai orang 

yang menjalankan 

salat Idain. 

 

2. Sunah sebelum shalat Idul 

fitri. 

3. Amalan yang dilakukan 

pada hari raya Idul Fitri. 

4. Sunah sebelum shalat Idul 

Adha. 

 Pelajaran 5: Shalat 

Jumat 

1. Mengamalkan 

ketentuan salat Jumat 

2. Meyakini salat jumat 

sebagai perintah 

Allah SWT. 

3. Mensimulasikan tata 

cara salat Jumat. 

 

Pelajaran 5: Shalat Jumat 

1. Pengertian shalat jum‟at. 

2. Amalan-amalan sunah 

sebelum shalat jum‟at. 

3. Syarat wajib shalat jum‟at. 

4. Syarat sah shalat jum‟at. 

 Pelajaran 6: Hikmah 

Shalat Idain dan Shalat 

Jumat 

1. Mengamalkan kaidah 

salat jumat, salat 

Idain. 

2. Membiasakan 

penerapan nilai-nilai 

yang terkandung 

dalam salat jumat dan 

salat Idain. 

 

Pelajaran 6: Hikmah Shalat 

Idain dan Shalat Jumat 

1. Hikmah dan manfaat 

shalat idain. 

2. Hikmah dan manfaat 

shalat jum‟at. 

5 Pelajaran 1:  

Bersuci dari haid 

1. Meyakini bahwa 

bersuci adalah 

perintah Allah. 

2. Membiasakan 

perilaku bersih 

Pelajaran 1:  

Bersuci dari haid 

1. Pengertian haid. 

2. Tata cara mandi wajib. 
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sebagai implementasi 

dari pemahaman 

terhadap 

perintah bersuci dari 

haid. 

3. Memahami mandi 

wajib setelah haid. 

4. Mensimulasikan 

mandi wajib setelah 

haid. 

 

 Pelajaran 2: Khitan 

1. Menerima ketentuan 

khitan. 

2. Membiasakan 

perilaku tanggung 

jawab dan percaya 

diri sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

ketentuan khitan. 

3. Memahami ketentuan 

khitan. 

4. Mensimulasikan 

pelaksanaan khitan. 

 

Pelajaran 2: Khitan 

1. Pengertian khitan. 

2. Waktu khitan. 

 Pelajaran 3: Kurban 

1. Menghayati hikmah 

ketentuan kurban. 

2. Menunjukan sikap 

rela menerima 

ketentuan kurban. 

3. Memiliki sikap 

empati dan simpati 

kepada kaum dhuafa 

sebagai implementasi 

makna ibadah kurban. 

4. Memahami ketentuan 

kurban. 

5. Mengetahui hikmah 

kurban. 

6. Mendemonstrasikan 

Pelajaran 3: Kurban 

1. Pengertian kurban. 

2. Hukum dan syarat 

berkurban. 

3. Tata cara melaksanakan 

kurban. 

4. Sunnah-Sunnah 

menyembelih, hikmah dan 

keutamaan kurban. 
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tata cara kurban. 

 

 Pelajaran 4: Haji 

1. Meyakini haji 

merupakan perintah 

Allah. 

2. Membiasakan 

perilaku disiplin dan 

tanggungjawab serta 

peduli sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

ketentuan ibadah haji. 

3. Memahami tata cara 

haji 

4. Mensimulasikan tata 

cara haji. 

 

Pelajaran 4: Haji 

1. Pengertian haji 

2. Hukum haji 

3. Syarat haji 

4. Rukun haji 

5. Pengertian wajib haji 

6. Amalan haji 

7. Pembayaran Dam 

 Pelajaran 5: Umrah 

1. Meyakini umrah 

sebagai perintah 

Allah SWT. 

2. Membiasakan 

perilaku disiplin dan 

tanggungjawab serta 

peduli sebagai 

implementasi dari 

pemahaman terhadap 

ketentuan ibadah 

umrah. 

3. Memahami tata cara 

umrah. 

4. Mensimulasikan tata 

cara umrah. 

 

Pelajaran 5: Umrah 

1. Pengertian umroh. 

2. Hukum umroh. 

3. Syarat wajib umroh. 

4. Tata cara umroh. 

6 Pelajaran 1: Menyukai 

makanan yang halal 

dan menjauhi yang 

haram 

1. Menerima ketentuan 

makanan halal/haram 

2. Membiasakan 

Pelajaran 1: Menyukai 

makanan yang halal dan 

menjauhi yang haram 

1. Pengertian makanan halal 

2. Hikmah mengkonsumsi 

makanan halal 

3. Pengertian makanan 
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mengkonsumsi 

makanan halal 

3. Memahami ketentuan 

makanan halal dan 

haram dikonsumsi 

4. Meyakini klasifikasi 

makanan halal dan 

haram 

 

haram 

4. Cirri-ciri makanan haram 

5. Akibat makan makanan 

haram 

 Pelajaran 2: Menyukai 

minuman yang halal 

dan menjauhi yang 

haram 

1. Menerima ketentuan 

minuman 

halal/haram. 

2. Membiasakan 

mengkonsumsi 

minuman halal. 

3. Memahami 

ketentuan. minuman 

halal dan haram 

dikonsumsi. 

4. Meyakini klasifikasi 

minuman halal dan 

haram. 

 

 

Pelajaran 2: Menyukai 

minuman yang halal dan 

menjauhi yang haram 

1. Pengertian minuman halal. 

2. Hikmah mengonsumsi 

minuman halal. 

3. Pengertian minuman 

haram. 

4. Akibat minum minuman 

haram. 

 Pelajaran 3: Binatang 

halal dan haram 

1. Menerima ketentuan 

binatang halal/haram. 

2. Membiasakan 

mengonsumsi 

binatang halal. 

3. Mengidentifikasi 

binatang yang halal 

dan haram 

dikonsumsi. 

4. Meyakini klasifikasi 

binatang halal dan 

haram. 

Pelajaran 3: Binatang halal 

dan haram 

1. Pengertian binatang halal. 

2. Jenis binatang halal. 

3. Rukun penyembelihan 

binatang. 

4. Syarat-syarat 

penyembelihan binatang. 

5. Hikmah mengonsumsi 

binatang halal. 

6. Pengertian binatang 

haram. 

7. Jenis binatang haram. 
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 Pelajaran 4: Jual beli 

1. Meyakini ketentuan 

tentang jual beli. 

2. Membiasakan jual 

beli yang dibolehkan. 

3. Memahami ketentuan 

jual beli. 

4. Mensimulasikan jual 

beli yang halal. 

 

Pelajaran 4: Jual beli 

1. Pengertian jual beli. 

2. Hukum jual beli. 

3. Rukun dan syarat jual beli. 

4. Jual beli yang 

diperbolehkan dan yang 

dilarang. 

5. Khiyar. 

 Pelajaran 5:  

Pinjam meminjam 

1. Meyakini ketentuan 

tentang pinjam 

meminjam. 

2. Mengamalkan 

ketentuan pinjam 

meminjam. 

3. Memahami tata cara 

pinjam meminjam. 

4. Mensimulasikan 

pinjam meminjam. 

Pelajaran 5:  

Pinjam meminjam 

1. Pengertian pinjam 

meminjam. 

2. Hukum pinjam 

meminjam. 

3. Rukun pinjam meminjam. 

4. Kewajiban bagi 

peminjam. 

5. Ikhlas meminjamkan 

barang. 
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BAB III 

TINJAUAN TENTANG FILM KARTUN SYAMIL DAN DODO 

 

A. Latar Belakang Pembuatan Film Kartun Syamil dan Dodo  

1. Profil PT. Nada Cipta Raya (NCR Production) 

NCR Production adalah brand utama dari PT.Nada Cipta Raya, 

perusahaan yang bergerak di bidang produk animasi ini berskala nasional. 

NCR memiliki dua perusahaan terintegrasi, yaitu PT. Rumah Animasi 

Indonesia sebagai perusahaan kreatif animasi, dengan brand Rais Pictures, dan 

PT. Cipta Makmur Sejahtera, dengan brand CMS Distribusi sebagai 

perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan pemasaran. Hadir sebagai 

perusahaan yang mendukung pembangunan serta pengembangan industri 

bidang animasi di Indonesia.
55

 

 Sesuai dengan visi dan misi NCR Production, yaitu menjadi 

perusahaan produksi karya film animasi 2D terbesar di Indonesia dan 

mendukung pencerdasan bangsa Indonesia khususnya melalui film animasi. 

Membangun kemitraan yang strategis bersama dengan penyedia SDM 

professional dan lini produksi film animasi di Indonesia, memproduksi karya 

film animasi berbasis hiburan serta edukasi. 

                                                             
55http://imedia9.net/kartun-anak-muslim-syamil-dodo.html. 
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 NCR Production semakin berkembang dengan mendirikan perusahaan 

distribusi PT. Cipta Makmur Sejahtera (CMS Distribusi), untuk 

memperkokoh jaringan produksi dan pemasaran film pada tahun 2005. Pada 

tahun 2006 NCR Production mendirikan perusahaan kreatif animasi 2D dan 

perusahaan inilah yang menjadi ujung tombak penyedia jasa dan produksi 

film animasi, konten, dan produk-produk multimedia yaitu PT. Rumah 

Animasi Indonesia (Rais Pictures). NCR Production menjalin kemitraan 

berskala animasi dan multimedia dengan perusahaan dan lembaga antara lain 

kementrian Pertanian, PT. Toyota Astra Motor, Institut Pertanian Bogor, dan 

lain-lain. NCR Production juga menjalin kerjasama dengan perusahaan 

broadcasting antara lain Astro TV, Trans TV, Global TV, dan Rajawali 

Televisi (RTV).
56

  

Film kartun yang hanya menceritakan kehidupan sehari-hari saja 

dirasa tidak cukup, maka NCR production menggabungkan dari cerita 

kehidupan sehari-hari dengan penyampaian nilai edukasi islam, sehingga 

nilai-nilai pendidikan islam bisa melekat dan menyentuh pada anak-anak. 

Karena dirasa penting menanamkan edukasi nilai-nilai agama pada anak sejak 

dini. 

Tahun 2003 NCR Production memproduksi film kartun 2D yaitu 

Syamil dan Dodo. Saat itu banyak sekali film kartun buatan luar negeri yang 

                                                             
56https://pondokislami.com/film-anak-islami-dodo-dan-syamil-cara-asyik-mengajarkan-agama-

pada-anak.html, diakses 17 Mei 2018. 
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mulai masuk di Indonesia. Hal ini menjadikan alasan pihak NCR Production 

membuat film kartun Syamil dan Dodo. Selain itu, film kartun yang ditujukan 

untuk anak-anak banyak yang hanya mengandung hiburan. Alur cerita yang 

mengangkat kehidupan sehari-hari namun tidak ada sisi edukasi, apalagi 

edukasi mengenai nilai-nilai ke-Islaman. 

Sejak peluncurannya melalui pemasaran ritel berupa VCD, film kartun 

Syamil dan Dodo mendapat respon positif dari masyarakat. Orangtua saat ini 

tidak perlu khawatir dengan tayangan anak yang minim unsur edukasi, 

khususnya edukasi mengenai agama. Film kartun Syamil dan Dodo hadir 

dengan tema-tema pendidikan didalamnya, khususnya tema pendidikan Islam. 

Film kartun Syamil dan Dodo yang ditayangkan oleh RTV masuk 

sebagai nominasi program anak dalam perhelatan Anugerah KPI 2014 yang 

diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia dengan mengambil tema 

“Terbaik untuk Indonesia, Persembahan dari Hati”. Ini merupakan wujud 

apresiasi KPI terhadap usaha yang dilakukan lembaga penyiaran dalam 

menghadirkan siaran yang terbaik dan mencerdaskan ke tengah masyarakat. 

Kategori program anak yang termauk ke dalam nominasi diantaranya adalah 

Hafidz episode 25 (RCTI), Si Bolang “Cerita dari Sasak Bayan” (Trans 7), 

Syamil dan Dodo “ Rukun Shalat” (RTV).
57

 

2. Gambaran Umum Film Kartun Syamil dan Dodo 

                                                             
57https://m.merdeka.com/peristiwa/film-kartun-syamil-dan-dodo-masuk-nominasi-kpi-award-

2014.html, diakses 17 Mei 2018. 
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Film Syamil dan Dodo merupakan film kartun atau animasi yang 

bergenre drama informasi mengenai pengetahuan Islam dengan durasi 6-10 

menit setiap judul cerita yang diproduksi oleh PT. Nada Cipta Raya (NCR 

Production). Syamil dan Dodo adalah program kartun anak-anak yang 

mengajarkan tentang agama Islam dengan tokoh utamanya Syamil dan Dodo. 

Dodo digambarkan sebagai anak yang sedikit nakal, sementara Syamil 

sebaliknya. Walaupun begitu, mereka berdua bersahabat. Kisah dalam serial 

Syamil dan Dodo sederhana, diangkat berdasarkan kisah sehari-hari tapi 

dikemas menarik dengan adegan dan cerita lucu yang membuat anak-anak 

tertawa. Hal yang lebih penting adalah membantu anak-anak memahami Islam 

lebih mudah dan indah.
58

 

 Cerita Syamil dan Dodo diawali dengan peristiwa yang menampilkan 

kelalaian atau kesalahpahaman yang dilakukan oleh Dodo. Lalu Syamil akan 

mencoba untuk meluruskan permasalahan yang muncul. Namun karena 

keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya, maka  muncul tokoh 

Nadia atau tokoh lain yang lebih tua dan memiliki pemahaman agama yang 

lebih  baik, dan berperan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan 

terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh Dodo dan Syamil serta kawan-

kawannya. 

                                                             
58https://pondokislami.com/film-anak-islami-dodo-dan-syamil-cara-asyik-mengajarkan-agama-

pada-anak.html, diakses 17 Mei 2018. 
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Dalam film kartun Syamil dan Dodo selain menyampaikan nilai 

pendidikan islam melalui dialog, lagu juga menjadi media untuk 

menyampaikan informasi, agar anak tidak menjadi bosan dan secara tidak 

langsung anak menghafal dan memahami karena menyanyikan lagu. 

Soundtrack opening dan closing dari film kartun Syamil dan Dodo juga 

mengandung unsur penyampaian nilai pendidikan islam di dalamnya. 

Konsep penyampaian dalam film ini, sumber konten diambil dari 

literatur pendidikan agama Islam yang bersumber pada Al-Qur‟an, Hadits, dan 

Sejarah Islam. Ditambah sumber lain yang relevan. Konten yang disampaikan 

dapat diterima dan disukai melalui keunikan karakter dalam berperilaku dan 

memahami ilmu pengetahuan Islam. Konten pada tiap-tiap episodenya, 

merupakan ensiklopedi anak muslim yang lengkap dan saling melengkapi. 

 

 

 

 

 

 

3. Karakter Pemeran Film Kartun Syamil dan Dodo 

Syamil dan Dodo adalah pemeran utama dalam film kartun ini, dimana 

kedua pemeran ini memiliki karakter yang berbeda. Berikut ini karakter 

pemeran film kartun Syamil dan Dodo: 
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a. Syamil 

Seorang anak laki-laki berperawakan sedang. Memiliki rambut yang 

keriting, dalam filmnya Syamil setia kawan, jujur, dan amanah. Namun 

Syamil agak cengeng saat berdebat atau membela diri. Dalam film kartun 

ini Syamil adalah karakter utama. Berbeda dengan sahabatnya yaitu 

Dodo, karakter Syamil lebih memahami ilmu agama, walaupun ilmu 

agama yang dimilikinya masih terbatas. 

b. Dodo 

Seorang anak laki-laki berperawakan gembul. Memiliki kepala yang 

botak, dan rambut yang sedikit. Dodo dikenal paling periang, lucu, namun 

sembrono. Dodo adalah karakter utama yang mendampingi Syamil. Dodo 

suka iseng dan menjaili binatang, kepercayaan diri yang tinggi membuat 

Dodo menjadi sombong bahkan dalam memahami ilmu agama, seringkali 

sikap percaya dirinya yang dianggapnya tindakan benar, cenderung asal 

dan sebenarnya salah kaprah. Walaupun memiliki karakter yang berbeda 

dengan Syamil, kehadiran Dodo dalam film ini membuat jalan cerita 

menjadi menarik karena lugu dan minimnya ilmu pengetahuan agama 

Dodo membuat tingkah lakunya menjadi salah.
59

 

c. Kak Nadya 

                                                             
59Putri Rizky Handayani, Analisis Wacana Dakwah dalam Film Kartun Syamil dan Dodo, 

(Online), http://repository.uinjkt.ac.id,  (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), diakses 17 

Mei 2018.  

http://repository.uinjkt.ac.id/
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Kak Nadya adalah kakak Syamil, kehadiran kak Nadya dalam film 

ini adalah sebagai sosok yang lebih tua yang memiliki pemahaman agama 

yang lebih baik, dan berperan untuk memberikan penjelasan dan 

pencerahan terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh Syamil dan Dodo 

serta kawan-kawannya. 

d. Ayah Syamil 

Peran ayah Syamil di dalam film ini hamper sama dengan kak 

Nadya, pemberi penjelasan dan pencerahan terhadap kasus yang sedang 

dihadapi oleh Syamil dan Dodo serta kawan-kawannya. 

e. Paman Adul 

Paman Adul adalah orang gila yang sering diganggu oleh Dodo, 

walaupun gila paman Adul banyak mengerti tentang pengetahuan agama. 

f. Teman-teman Syamil dan Dodo seperti Anto, Amir, Iwong, dan masih 

banyak lagi peran pembantu dalam film ini. 

 

 

B. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Film Kartun Syamil dan Dodo 

Nilai Pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang 

saling terkait yang berisi ajaran-ajaran guna memelihara dan mengembangkan 

fitrah manusia serta sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya 

manusia seutuhnya sesuai dengan norma atau ajaran Islam. Nilai pendidikan 
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Islam yang ada pada film Syamil dan Dodo terdapat pada setiap episodenya. 

Berikut ini nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun Syamil dan Dodo: 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

Nilai pendidikan aqidah terdapat pada episode 4 dengan judul rukun 

Iman, terdapat 5 tema yang memiki kandungan nilai aqidah, berikut ini nilai 

aqidah yang terdapat pada film kartun Syamil dan Dodo episode 4: 

a. Iman kepada Allah 

Iman kepada Allah SWT adalah tauhid yaitu mengEsakan-Nya, 

baik dalam zat, asma was-shiffat, maupun af‟al (perbuatan-Nya).
60

 

Dengan kata lain iman kepada Allah SWT berarti meyakini bahwa hanya 

Allah lah satu-satunya Tuhan yang ada dan tidak ada Tuhan lain selain Ia. 

b. Iman kepada malaikat Allah 

Malaikat adalah makhluk ghaib yang diciptakan oleh Allah swt dari 

cahaya dengan wujud dan sifat tertentu.
61

  

 

c. Iman kepada Rasul Allah 

Yakin kepada para nabi dan rasul merupakan rukun iman yang 

ketiga. Di dalam buku-buku ilmu tauhid disebutkan bahwa antara nabi 

dan rasul ada perbedaan tugas utama. Para nabi menerima tuntunan 

                                                             
60 Ibid.,18. 

61 Yunahar Ilyas, Kuliah Akidah Islam… 78. 
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berupa wahyu, akan tetapi tidak mempunyai kewajiban menyampaikan 

wahyu itu kepada umat manusia. Rasul adalah utusan (Allah) yang 

berkewajiban menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umat 

manusia. Oleh karena itu, seorang rasul adalah nabi, tetapi seorang nabi 

belum tentu rasul.
62

 

d. Iman kepada Kitab-Kitab Allah 

Iman Kepada Kitab-Kitab yaitu kita harus meyakini akan kita-kitab 

yang Allah turunkan kepada para rasul-Nya. Kitab-kitab Allah yang wajib 

kita percayai ada empat yaitu : 
63

  

(5) Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as.  

(6) Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud as. 

(7) Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa as. 

(8) Kitab al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.  

e. Iman pada Qada dan Qadar Allah 

Iman Kepada Takdir Allah Yaitu mempercayai akan qada‟ dan 

qadar Allah swt. Qada adalah segala keputusan Allah terhadap makhluk 

sejak zaman sebelum menciptakan alam. Sedangkan qadar adalah 

ketentuan sesuatu makhluk sesuai dengan qada. Sebagai umat Islam kita 

harus percayai akan takdir yang Allah beriman keapada kita, baik atau 

                                                             
62 Muhammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 221. 

63  Abdul Hafiz, Risalah Aqidah  (Ciputat: Aulia Press, 2007), 52. 
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buruk yang Allah tetapkan, kita harus tetap mempercayai bahwa 

semuanya telah diatur oleh-Nya. 

2. Nilai Pendidikan Akhlak 

Nilai pendidikan akhlak pada film kartun Syamil dan Dodo terdapat 

pada episode 10 dengan judul akhlak mulia, berikut ini nilai pendidikan 

akhlak yang terdapat pada episode 10: 

a. Akhlak terhadap Diri Sendiri (Ikhlas) 

Ikhlas adalah suatu aktifitas hati yang menghendaki keridhaan 

Allah dengan suatu amal, membersihkannya dari segala noda individual 

maupun duniawi. Tidak ada yang melatarbelakangi suatu amal kecuali 

karena Allah dan demi hari akhirat. 

b. Akhlak terhadap Diri Sendiri (Sabar) 

Sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, 

menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan 

pasrah.
64

 

 

 

c. Akhlak terhadap Diri Sendiri (Jujur) 

                                                             
64 Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak Islami (Bandung: Pustaka 

Setia,2006), 343. 
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Jujur adalah pemberitahuan seseorang atas apa-apa yang ia yakini 

benarnya. Pemberitahuan ini meliputi setiap yang menunjukkan kepada 

yang dimaksud, baik berupa perkataan ataupun tindakan.
65

 

d. Akhlak terhadap Lingkungan (sayang kepada sesama makhluk). 

Akhlak terhadap lingkungan ini terdapat pada episode 6 dengan 

judul shalat. Dalam episode ini menceritakan tentang bagaimana akhlak 

seseorang yang melaksanakan shalat, dalam episode ini terdapat larangan 

menyiksa binatang. 

3. Nilai Pendidikan Ibadah 

a. Ibadah Mahdhah (Shalat) 

Shalat menurut arti bahasa adalah do‟a kebaikan, sedangkan 

menurut arti syara‟ adalah suatu aktifitas yang terdiri dari beberapa 

ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam, dengan beberapa syarat tertentu.
66

 Nilai pendidikan ibadah tentang 

shalat terdapat pada episode 1 dengan judul shalat, dalam tayangan ini 

membahas tentang shalat 5 waktu. 

 

 

 

                                                             
65 Ibid., 258. 

66 Zainuddin Djazuli, Fiqih Ibadah (Kediri: Lembaga Ta‟lif Wannasyr, 2008), 51. 
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b. Ibadah Mahdhah (wudhu) 

Wudhu disyariatkan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat 

dan menjadi salah satu syarat sahnya shalat. Wudhu berarti aktivias 

bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota 

tubuh: muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.
67

 Nilai pendidikan 

ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo tentang wudhu terdapat pada 

episode 13 dengan judul bersuci tema wudhu. 

c. Ibadah Mahdhah (Tayamum) 

Tayamum merupakan salah satu bentuk thaharah hukumiyah, bagi 

seseorang yang terhalang melakukan wudhu atau mandi wajib jarena 

tidak ada air atau sakit. Walaupun tidak memenuhi aspek kebersihan 

jasmani, namun tayamum cukup memenuhi aspek kebersihan ruhani. 

Tayamum menggunakan debu yang suci, dengan cara mengusapkannya 

ke wajah dan kedua tangan.
68

 Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun 

Syamil dan Dodo terdapat pada episode 13 dengan judul bersuci tema 

tayamum. 

d. Ibadah Mahdhah (Rukun Shalat) 

Rukun shalat adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam shalat 

seperti takbiratul ihram dan sebagainya. Perbedaannya dengan syarat 

                                                             
67 Ibid., 16. 

68 Ibid., 18. 
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ialah jika syarat dikerjakan sebelum shalat dan harus berlangsung hingga 

shalat selesai, sedangkan rukun hanya dikerjakan selama shalat.
69

 Nilai 

pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo terdapat pada 

episode 13 dengan judul bersuci tema rukun shalat. 

e. Ibadah Mahdhah (Shalat Tahajud) 

Shalat tahajud adalah shalat sunnat pada malam hari yang 

dikerjakan setelah tidur. Jumlah rakaatnya minimal dua rakaat dan 

maksimal tidak terbatas.
70

 Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun 

Syamil dan Dodo tentang shalat tahajud terdapat pada episode 18 dengan 

judul shalat sunnah tema shalat tahajud. 

f. Ibadah Mahdhah (Zakat Fitrah) 

Zakat adalah nama sebuah harta tertentu yang dikeluarkan untuk 

menyucikan harta atau jiwa, dengan praktek-praktek tertentu dan 

diberikan terhadap golongan yang tertentu pula (delapan golongan). Nilai 

pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo tentang zakat 

fitrah terdapat pada episode 9 dengan judul zakat tema zakat dan 

hukumnya. 

g. Ibadah Mahdhah (Syarat Imam) 

                                                             
69 Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah...68. 

70Zainuddin Djazuli, Fiqih Ibadah... 137.  
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Shalat Jama‟ah adalah hubungan dan ikatan dalam shalat antara 

imam dan ma‟mum. Oleh karena itu dalam prakteknya harus terdiri 

minimal dua orang, satu sebagai imam dan yang satunya sebagai 

ma‟mum. Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

terdapat pada episode 14 dengan judul shalat berjamaah tema syarat 

imam. 

h. Ibadah Mahdhah (Shalat Jama‟) 

Jama‟ adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu, baik 

dilakukan pada waktu sholat pertama (jama‟ taqdim) maupun dilakukan 

pada waktu sholat kedua (jama‟takhir) dengan syarat-syarat tertentu.
71

 

Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo terdapat 

dalam episode 6 dengan judul shalat pada tema shalat yang di gabung. 

i. Ibadah Mahdhah (Puasa) 

Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat 

membatalkan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat 

puasa. Oleh orang muslim yang berakal dan tidak sedang mengalami haid 

atau nifas.
72

 Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

terdapat pada episode 3 dengan judul puasa yuuk, pada tema adab puasa. 

j. Ibadah Mahdhah (Haji) 

                                                             
71Ibid., 119.  

72 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 604. 
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Haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka‟bah untuk 

melakukan ibadah tertentu. Atau bepergian ke Ka‟bah pada bulan-bulan 

tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa‟I, wukuf, dan manasik-

manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah SWT serta mengharapkan 

keridhaannya.
73

 Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan 

Dodo terdapat pada episode 2 dengan judul berhaji seperti Nabi tema 

manasik haji.  

 

                                                             
73 Rahman Ritonga & Zainuddin,  Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 209. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA TENTANG NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DAN 

RELEVANSINYA DENGAN MATERI FIQIH DI MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

A. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Film Kartun Syamil dan Dodo 

Pendidikan Islam adalah proses bimbingan secara sadar seorang pendidik 

sehingga aspek jasmani, rohani, dan akal anak didik tumbuh dan berkembang 

menuju terbentuknya pribadi, keluarga, dan masyarakat yang islami.
74

 Pada bab 

ini peneliti akan memaparkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun 

Syamil dan Dodo. Paparan nilai-nilai pendidikan Islam dalam film kartun Syamil 

dan Dodo adalah hasil analisis peneliti dengan menggunakan teori yang telah 

dirancang sebelumnya. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam tersebut bisa berupa 

kewajiban melakukan sesuatu, anjuran, dan larangan. Berikut ini nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam film kartun Syamil dan Dodo: 

1. Nilai Pendidikan Aqidah 

a. Iman kepada Allah 

Dalam film kartun Syamil dan Dodo episode 17 pada tema 

“mengesakan Allah”, pada tema ini Syamil dan teman-temannya akan 

melakukan pertandingan sepak bola, tim Syamil memenangkan 

pertandingan tersebut. Dodo bangga karena bisa memasukkan bola ke 

                                                             
74Mahmud, Pemikiran Pendidikan Islam…25 
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dalam gawang, dan ia yakin bahwa itu adalah kekuatan dari dewa bulan. 

Tapi Anto tidak percaya itu, kemudian kak Nadya datang dan 

memberikan sedikit pencerahan kepada mereka. Berikut ini dialog 

tentang nilai aqidah mengesakan Allah pada film kartun Syamil dan 

Dodo: 

Anto : Gini kak Nadya, tadi Dodo bilang kita 

menang karena kekuatan dewa bulan. 

Kak Nadya : Nah dengarkan ya, kemenangan yang 

kalian dapat tadi adalah semata-mata 

karena pertolongan Allah, bukan 

pertolongan atau kekuatan siapapun 

termasuk dewa bulan. Ini adalah keyakinan 

yang prinsip bagi kita sebagai muslim. 

Kalau kita meyakini ada kekuatan selain 

Allah yang bisa memberikan manfaat atau 

musibah maka itu termasuk perbuatan 

syirik. 

Dodo : Memang syirik itu apa sih kak Nadya? 

Kak Nadya : Syirik itu artinya menjadikan sesuatu selain 

Allah sebagai Tuhan untuk disembah dan 

ditaati. Dan ini adalah dosa yang paling 

besar. 

Anto : Termasuk minta pertolongan kepada dewa 

bulan? 

Kak Nadya : Ya termasuk, karena kita dilarang 

bergantung dan memohon pertolongan 

kepada selain Allah. 

Anto : Hayo loo Do, dosa besar tuh kamu masuk 

neraka loh! 
Kak Nadya : Dosa syirik memang bisa menjerumuskan 

seseorang masuk neraka kecuali dia 

bertaubat sebelum ajalnya tiba. 
Dodo : Dodo nggak mau masuk neraka takuut, 

astagfirullahaladzim Dodo nggak tahu ya 

Allah, ampuni Dodo ya ya Allah. 

Kak Nadya : Yasudah ini juga menjadi pelajaran bagi 

kita semua agar berhati-hati terhadap 

perbuatan syirik. 
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Amir : Memang apa saja yang termasuk perbuatan 

syirik itu kak? 

Kak Nadya : Pertanyaan bagus Amir, yang termasuk 

perbuatan syirik itu antara lain 

pertama,menyembah patung, pohon atau 

benda-benda lain selain Allah, kedua 

mendatangi dukun atau paranormal dan 

meminta pertolongan kepada mereka, ketiga 

mempercayai ramalan bintang-bintang, 

keempat menyimpan dan mempercayai 

jimat-jimat yang bisa mendatangkan 

manfaat atau musibah. Nah itulah beberapa 

hal yang termasuk perbuatan syirik.  

 

Dialog tersebut sangat jelas menerangkan bahwa hanya kepada 

Allah kita meminta dan dan hanya kepada Allah kita berserah diri 

kepada-Nya dan menghindarkan diri dari beribadah kepada selain-Nya. 

Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. 

Pada tema syahadatain terdapat pengucapan lafal kalimat syahadat. 

Pada tema ini dodo sedang berada di masjid bersama dengan kokoh yang 

akan masuk Islam dan pak ustadz yang akan membimbing untuk 

mengucapkan kalimat syahadat. Berikut ini kutipan dialog tentang lafal 

syahadatain: 

Ustadz : Dodo…dodo…baiklah, begini ya “ Asyhadu 

ala ilaahaillallah”. Artinya: aku bersaksi 

bahwa tiada Tuhan selain Allah. “Wa 

asyhadu anna muhammadarasulullah”. 

Artinya: dan aku bersaksi bahwa Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat 

ini merupakan pernyataan janji dan sumpah 

seorang hamba kepada Allah SWT, untuk 

menyembah hanya kepada Allah 

saja.dengan mengikuti petunjuk yang 

diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. ini 



77 
 

 
 

berarti kita tidak boleh menyembah 

berhala, jin, percaya kepada dukun, dan 

tidak menjadikan benda-benda sebagai 

jimat 

Ibu-ibu : Pak ustadz hal apa saja yang bisa merusak 

syahadat kita pak? 

Ustadz : Ada beberapa hal yang bisa merusak 

syahadat kita, misalnya percaya pada 

dukun, menyembah berhala,member sesaji 

dikuburan, pohon atau batu-batuan atau 

tempat yang dianggap berhubungan dengan 

keramat lainnya serta berhubungan dengan 

jin. 

 

Dialog di atas juga memberikan penguatan melalui lafal syahadatain yang 

diucapkan oleh kokoh lim yang dibimbing oleh pak ustadz untuk masuk Islam. 

Dengan mengucapkan syahadatain kokoh lim mewujudkan keyakinannya 

terhadap Allah bahwa tiada Tuhan selain Allah. 

b. Iman kepada malaikat Allah 

Dalam film kartun Syamil dan Dodo episode 4 tema “Malaikat” terdapat 

nilai aqidah tentang keyakinan pada Malaikat Allah. Pada tema ini Dodo telah 

melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk, kemudian ada kakek yang 

menjelaskan bahwa semua perbuatan dodo telah dilihat dan dicatat oleh 

Malaikat. Berikut ini kutipan dialog tentang iman kepada Malaikat Allah: 

Kakek : Alhamdulillah, terimakasih nak hari ini kau 

telah melakukan beberapa perbuatan baik, 

tetapi kau juga melakukan perbuatan buruk. 

Perbuatan baiknya antara lain pergi ke 

sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi 

jalan, dan memberikan sedekah kepada 
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kakek. 

Dodo  : Kok kakek tahu sih? Kakek orang sakti? 

Kakek  : Ketahuilah nak di dunia ini tidak ada orang 

sakti, akan tetapi walaupun tidak ada sau 

orang pun melihat  kita, setiap perbuaan 

kita selalu ada yang mengawasi dan 

mencatatnya. Mereka itu adalah golongan 

malaikat yang hidup di alam yang berbeda. 

Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka 

selalu melihat dan mengawasi kita. 

Dodo  : Malaikat? Malaikat itu apa kek? 

Kakek  : Malaikat adalah makhluk Allah yang 

diciptakan dari cahaya, dan mempunyai 

tugas-tugas Mahdhah. Dan yang disebutkan 

dalam Al-Qur‟an dan hadits ada 10. 

Pertama, malaikat jibril ugasnya 

menyampaikan wahyu kepada Nabi dan 

Rasul. Kedua, malaikat mikail bertugas 

menyampaikan rezeki dan rahmat seperti 

mengatur angin menurunkan hujan dan 

menumbuhkan tanaman dan lainnya. 

Ketiga, malaikat Isrofil bertugas meniup 

sangkakala yang menandakan tibanya hari 

kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, 

malaikat izroil bertugas mencabut nyawa. 

Kelima dan keenam adalah malaikat 

munkar dan nakir bertugas bertanya kepada 

manusia di alam kubur. Ketujuh malaikat 

rakib bertugas mencatat amal baik. 

Kedelapan malaikat atid bertugas mencatat 

perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat 

malik berugas menjaga pintu neraka. Dan 

yang kesembilan adalah malaikat ridwan 

bertugas menjaga pintu surga. 

 



79 
 

 
 

Pada dialog di atas menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh manusia selalu dilihat dan dicatat oleh malaikat Allah. 

Baik itu pebuatan baik ataupun perbuatan buruk. 

c. Iman kepada Rasul Allah 

Pada episode 4 yang berjudul rukun iman tema “Nabi dan Rasul” 

terdapat nilai aqidah tentang keyakinan pada Rasul Allah. Pada tema ini 

Syamil dan Dodo sedang bermain di pantai, mereka ketakutan saat 

melihat kepala kerbau yang mengambang di air pantai. Kemudian para 

nelayan datang menjelaskan tentang kepala kerbau yang hanyut itu. 

Berikut ini kutipan dialog tentang iman kepada Rasul Allah: 

Nelayan : Itu hanya kepala kerbau, tadi kami yang 

menghanyutkannya ke laut sebagai bentuk 

rasa syukur kami kepada Allah. Karena 

kami baru saja mendapat panen yang 

berlimpah 

Ayah Syamil : Darimana tatacara seperti itu bapak-bapak 

peroleh? 

Nelayan : Kami mewarisinya dari orang tua kami 

Ayah Syamil : Mohon maaf, bapak-bapak muslim kan? 

Nelayan : Ya jelas dong pak. Memangnya kenapa? 

Ayah Syamil : Em… begini, apakah bapak-bapak tahu 

bahwa Islam punya cara sendiri untuk 

mengungkapkan rasa syukur 

Nelayan : Tidak, tapi kami membaca Al-Qur‟an kok 

pak 

Ayah Syamil : Alhamdulillah, namun kalau membaca saja 

itu tidak cukup. Kita harus mempelajari 

kandungannya di bawah bimbingan guru 

atau ustadz. 

Nelayan : Ngomong-ngomong pak, kenapa Allah 
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mengutus rasul? 

Ayah Syamil : Begini bapak-bapak, setidaknya ada tiga 

maksud Allah mengutus seorang rasul. 

Pertama, untuk membimbing kita mengenal 

Allah Tuhan kita. Kedua, membimbing kita 

dalam beribadah kepada-Nya. Ketiga, 

sebagai suri teladan kita dalam bersikap 

dan beringkah laku yang baik di dunia ini. 

Misalnya hormat pada orang tua, rukun 

dengan tetangga, suka menolong dan lain 

sebagainya.  

Syamil  : Lalu yah, andaikan kita ingin beribadah 

tapi caranya tidak mengikuti apa yang 

diajarkan Rasulullah gimana yah? 

Ayah Syamil : Allah menegaskan ibadah seperti itu tidak 

dierima, karena kita tidak boleh melakukan 

ibadah selain dari apa yang dicontohkan 

oleh rasulullah SAW. 

 

Pada dialog di atas terdapat nilai akidah tentang keyakinan terhadap 

rasul Allah yang terlihat pada penjelasan ayah Syamil. Dalam percakapan 

ayah Syamil dengan para nelayan terdapat penjelasan mengenai tujuan 

Allah mengutus rasul. Dari situ para nelayan mulai memahami bagaimana 

mewujudkan rasa syukur sesuai ajaran rasulullah. 

d. Iman kepada Kitab-Kitab Allah 

Pada film kartun Syamil dan Dodo episode 4 yang berjudul rukun 

Iman pada tema “kitab-kitab Allah” terdapat nilai aqidah tentang “iman 

kepada kitab-kitab Allah”. Syamil sedang menelpon Dodo, ia mengajak 

Dodo untuk menemamninya melihat dan membaca buku di perpustakaan 

keliling. Disana Syamil menemukan buku tentang kitab-kitab Allah, 
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namun ia tidak memahami isi dari buku itu. Kemudian kakak petugas dari 

perpustakaan keliling itu menghampiri Syamil dan memberikan 

penjelasan mengenai isi buku tentang kitab-kitab Allah itu. Berikut ini 

dialog tentang nilai aqidah “iman kepada kitab-kitab Allah”: 

Kakak : Allah telah menurunkan empat kitab suci 

yang masing-masing secara berturut-turut 

ke dunia. Dan masing-masing dari kitab 

tersebut telah dibawa oleh seorang utusan 

Allah. Kitab pertama adalah kitab taurat 

yang dibawa oleh Nabi Musa As., kitab 

kedua adalah zabur yang dibawa oleh  Nabi 

Daud As., kitab yang ketiga adalah kitab 

Injil yang dibawa oleh Nabi Isa As., dan 

yang keempat sekaligus kitab yang terakhir 

adalah kitab Al-Qur‟an yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad SAW. 

Syamil : Lalu sekarang kitab yang lainnya dimana 

kak? 

Dodo : Iya kok Dodo taunya kitab Al-Qur‟an saja? 

Kakak : Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak 

ada karena ketiga kitab tersebut terbatas 

penggunaannya. 

Syamil : Maksudnya apa kak? Syamil tidak mengerti. 

Kakak  : Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk 

umat tertentu, tempat tertentu, dan 

digunakan pada jangka waktu tertentu. 

Seperti kitab taurat yang hanya digunakan 

oleh Bani Israil di zaman Nabi Musa dan 

sudah tidak berlaku sejak kitab zabur turun. 

Begitu juga dengan kitab zabur dan kitab 

injil. Namun hal itu berbeda denga Al 

Qur‟an, kitab Allah yang terakhir ini 

merupakan kitab penyempurna, yang 

memuat ringkasan ketuhanan yang ada 
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pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Qur‟an 

juga merupakan penguatan atas kebenaran 

yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab 

sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi Al-

Qur‟an itu berlaku untuk umat manusia di 

seluruh dunia dan berlaku juga sepanjang 

masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang 

belum sempurna bentuknya, maka masih 

butuh tahap penyempurnaan. Sehingga 

pada akhirnya bentuk rumah tersebut 

sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh, 

selain itu juga bisa digunakan untuk 

berbagai macam keperluan. 

Syamil : O begitu ya kak, lalu kita harus bagaimana 

dengan ketiga kitab selain Al-Qur‟an? 

Kakak : Kita juga harus percaya bahwa Allah 

menurunkan ketiga kitab sebelum Al-

Qur‟an. Dan apapun yang disampaikan 

pada masing-masing kitab tersebut 

semuanya itu merupakan kebenaran, tapi 

yang perlu kita ingat ketiganya itu sekarang 

sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang 

yang kita pakai sebagai pegangan hidup 

adalah Al-Qur‟an.  

 

Pada dialog di atas telah dijelaskan tentang nama kitab-kitab Allah serta 

siapa saja yang menerima kitab itu. Seperti yang dijelaskan oleh kakak petugas 

perpustakaan keliling, bahwa kitab yang sekarang dipakai oleh umat muslim 

sebagai pedoman hidup adalah Al-Qur‟an.  

e. Iman kepada Qada dan Qadar Allah 

Pada tema ini Syamil dan Dodo mengetahui apa yang dimaksud 

dengan takdir Allah, saat berada di pemakaman Syamil dan Dodo melihat ada 
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anak kecil yang meninggal. Kemudian ia bertanya kepada kakek siapa anak 

kecil itu, lalu kakek tersebut menjelaskan bahwa yang meninggal adalah 

cucunya dan menjelaskan bahwa kematian adalah salah satu takdir Allah. 

Berikut ini kutipan dialog tentang takdir Allah: 

Dodo : Kek yang meninggal itu masih anak-anak ya 

kek? 

Kakek : Iya nak, dia itu cucu kakek.semalam dia 

masih sehat dan lincah, tapi sekarang dia 

sudah meninggal. 

Dodo : Kok bisa secepat itu sih kek? 

Kakek : Iya nak, itu namanya takdir. Takdir itu 

adalah ketetapan dari Allah SWT. 

Dodo : Dodo masih belum mengerti kek 

Kakek : Jadi begini, Allah adalah pencipta segala 

sesuatu, nah ketika Allah menciptakan 

makhluknya seperti benda-benda, 

tumbuhan, hewan dan manusia. Allah juga 

membuat aturan dan ketetapan untuk 

makhluknya tersebut. Diantaranya umur, 

rezeki, dan akibat amal perbuatan 

seseorang. Contohnya cucu kakek ini, Allah 

telah menentukan umurnya hanya 9 tahun, 

maka siapapun tidak bisa memperpanjang 

atau memperpendek umur hidupnya di 

dunia, itulah yang dinamakan takdir. 

 

Pada dialog di atas menggambarkan tentang seorang anak kecil 

yang berumur 9 tahun sudah meninggal dunia. Hal seperti itu dinamakan 

dengan takdir Allah, karena semua yang diciptakan oleh Allah sudah 

memiliki ketetapannya masing-masing. 
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2. Nilai Pendidikan Akhlak 

a. Akhlak terhadap Diri Sendiri (Ikhlas) 

Dalam film kartun Syamil dan Dodo episode akhlak mulia terdapat 

nilai-nilai pendidikan akhlak salah satunya adalah ikhlas, adapun isi video 

tersebut adalah sebagai berikut: Dodo, Syamil dan Anto berencana 

menjenguk Andi kawannya yang sedang sakit sepulang sekolah, mereka 

sepakat untuk membawakan kado karena Andi juga ulang tahun. Dodo 

membawa kado paling besar yang isinya adalah game boy. Sepulang dari 

rumah Andi, Dodo kesal, karena Ibu Andi Cuma memberi mereka 

minum. 

Dodo : “Nasib-nasib, sudah bawa kado bagus-

bagus eh cuman dapat minum”. 

Anto : “Loh kok kamu begitu Do?” 

Dodo : “Yaiyalah kado Dodo kan bagus, 

seharusnya dodo dapat makanan dan 

minuman yang bagus juga dong itu yang 

namanya adil”. 

Anto : “Itu bukannya adil Do, kalau kamu begitu 

itu namanya tidak ikhlas, tidak baik Do” 

Dodo : “Ah kamu To, kamu bisa ngomong begitu 

karena kado kamu jelek, dapat minum saja 

sudah bagus”. 

Anto : “Eh Do jangan begitu dong kok kamu jadi 

menghina aku?” 

Dodo : “Emang begitukan?” 

Anto : “Dodo?” 

Dodo : “Apa?” 

Syamil : “Sudah-sudah jangan bertengkar nanti 

dilihat orang” 

Anto : “Habis Dodo yang bikin gara-gara” 
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Dodo : “Kamu aja yang tubuhnya pendek jadi 

cepat marah begitu” 

Syamil : “Kamu juga sih Do meremehkan orang” 

Dodo : “Tapikan Dodo benar masak kado Dodo 

dibalas teh manis saja, Dodo kan lapar 

pulang sekolah belum sempat makan gara-

gara membungkus kado itu, seharusnya 

Andi dan Ibunya tau dong keadaan perut 

Dodo”. 

 

Percakapan di atas menjelaskan bahwa niat Dodo memberikan 

hadiah kepada Andi karena iming-iming ingin mendapatkan balasan 

setidaknya makanan yang enak, bukan karena Allah Swt, Karena tidak 

mendapatkan yang diinginkan dia kecewa berat. Dalam Islam faktor niat 

sangat penting. Apa saja yang dilakukan oleh seorang Muslim haruslah 

berdasarkan niat mencari ridha Allah Swt, bukan berdasarkan motivasi 

lain. 

Jika akan melakukan sesuatu hendaknya disertai dengan niat yang 

ikhlas yakni tidak mengharapkan sesuatu balasan apapun kecuali hanya 

ridha Allah Swt, Allah Swt akan mengganti dengan pahala, akan tetapi 

Dodo justru hanya mengharapkan makanan yang enak tentunya hal 

semacam ini sangat tidak benar dan janganlah kita melakukan pekerjaan 

hanya demi mengharapkan sesuatu. Niat yang ikhlas harus diikuti dengan 

amal yang sebaik-baiknya. Seorang muslim yang mengaku ikhlas 

melakukan sesuatu harus membuktikannya dengan melakukan perbuatan 

itu sebaik-baiknya, seperti penjelasan Ayah Syamil berikut: 
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Syamil : “Begini yah, Dodo memberikan kado yang 

bagus sebagai hadiah ulang tahun Andi, 

tapi ketika disuguhi teh manis saja Dodo 

kecewa”. 

Dodo : “Bagaimana tidak kecewa paman, 

harusnyakan Dodo mendapatkan yang lebih 

dari itu sebgaimana kado Dodo yang 

bagus”. 

Anto : Tapi itu tidak ikhlas kan paman? 

Ayah Syamil : (sambil ketawa) “Oh begitu apa yang 

dikatakan Anto itu benar kalau Dodo 

memberikan sesuatu karena ingin 

mendapatkan imbalan, berarti Dodo tidak 

ikhlas”. 

Dodo : “Tidak ikhlas? emang ikhlas itu seperti apa 

paman?” 

Ayah Syamil : “Ikhlas adalah melaksanakan sesuatu 

semata-mata karena mengharapkan ridho 

Allah Swt, mengharapkan balasan dari 

Allah Swt dan tidak dari yang lain, 

misalnya kita menyumbang itu dilakukan 

bukan karena ingin dipuji atau mendapat 

balasan dari orang yang kita beri, kita 

shalat bukan karena ingin dikatakan 

sebagai anak yang shaleh, kita berpuasa 

bukan karena kita takut pada orang tua” 

Dodo : “Lalu kalo punya harapan seperti Dodo 

bagaimana?” 

Ayah Syamil : Maksudnya?” 

Anto : “Begini paman, Dodo memberikan kado ke 

Andi, lalu Dodo berharap bahwa Andi akan 

memberikan hadiah kembali ke Dodo, 

setidaknya makanan yang enaklah hehehe” 

Ayah Syamil : “Oh begitu, berarti harus diluruskan 

niatnya dong, karena itu tidak baik, dan 

bisa menghapuskan pahala atas amal itu” 

Ayah Syamil : “Dengar baik-baik ya, Allah Swt 
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menjanjikan kepada siapa saja yang 

berbuat ikhlas, akan dijauhkan dari neraka, 

dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan 

kedalam surga”. 

 

Setelah Dodo memahami arti sebuah keikhlasan dari Ayah Syamil 

lantas ia tidak mengharapkan hadiah. Dodo akhirnya mengerti apa 

sebenarnya arti dari sebuah keikhlasan. Keiklasan sangat penting untuk 

menghayati suatu amalan. Apabila memang diinginkan agar dapat 

terlaksana dengan baik dan sempurna, keikhlasan itulah yang 

menjiwainya agar dapat memperoleh hasil yang gemilang, terpuji serta 

diridhai oleh Allah Swt. Jika kita bersedekah, shalat, berpuasa, 

menunaikan ibadah haji atau ibadah lainnya, biarlah hanya kita dan Allah 

Swt saja yang tau. Insya Allah karena keikhlasan kita, ibadah kita lebih 

bernilai di sisi Allah SWT. 

b. Akhlak terhadap Diri Sendiri (Sabar) 

Sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, 

menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan 

pasrah.
75

 Berikut kutipan sabar dalam film kartun Syamil dan Dodo. Pada 

hari itu Syamil mendapat nilai sembilan, dia melihat Dodo dan Anto tidak 

seperti biasanya dan menyangka mereka dimarahi oleh ibu guru. Syamil 

                                                             
75 Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak Islami (Bandung: Pustaka 

Setia,2006), 343. 



88 
 

 
 

bertemu dengan Dodo dan Andi, dia bertanya kenapa mereka tidak seperti 

biasanya. 

Nadya : “Ya sudah, sekarang dengarkan ya, sabar 

itu adalah kemampuan menahan diri yang 

terbagi dalam dua macam: pertama, 

kesabaran yang berkaitan dengan fisik 

seperti ketabahan memikul beban, 

kesabaran seperti shalat dan puasa juga 

sabar itu dalam hal menahan penyakit yang 

parah atau luka-luka yang sangat 

menyakitkan. Kedua, kesabaran yang 

berkaitan dengan jiwa, misalnya menahan 

diri dari berbagai tabi‟at dan nafsu yang 

jelek, misalnya menahan diri untuk tidak 

marah-marah, tidak berbuat jahat pada 

orang lain, tidak berbohong dan 

sebagainya.” 

Anto : Kalau nilai ulangan kita jelek lalu bersabar, 

apakah betul di ulangan berikutnya kita 

akan mendapatkan nilai yang bagus karena 

kesabaran kita?” 

Nadya  : “Betul, tapi dengan catatan harus belajar 

dengan sungguh sungguh, kalau tidak ya 

jangan berharap dapat nilai bagus, sikap 

menerima tapi kemudian tidak berusaha 

apa-apa bukan sabar namanya.” 

Syamil : “Nah Do? Pemahaman kamu salah, kamu 

tetap harus belajar, agar nilai mu jadi 

bagus”  

Anto  : “Iya do, selain itu sabar tidak boleh pilih-

pilih tempat disemua keadaan kita harus 

bersabar”. 
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Percakapan di atas terlihat bahwa pada awalnya Dodo salah 

mengartikan maksud dari sabar, setelah mendapatkan penjelesan dari Kak 

Nadia Dodo akhirnya paham, bahwa sabar itu adalah kemampuan 

menahan diri yang terbagi dalam dua macam: pertama, kesabaran yang 

berkaitan dengan fisik seperti ketabahan memikul beban, kesabaran 

seperti shalat dan puasa juga sabar itu dalam hal menahan penyakit yang 

parah atau luka-luka yang sangat menyakitkan. Kedua, kesabaran yang 

berkaitan dengan jiwa, misalnya menahan diri dari berbagai tabi‟at dan 

nafsu yang jelek, misalnya menahan diri untuk tidak marah marah, tidak 

berbuat jahat pada orang lain, tidak berbohong dan sebagainya. Dan 

memang benar kalau nilai ulangan jelek kita harus bersabar akan tetapi 

dengan catatan, harus belajar dengan sungguh-sungguh, kalau tidak 

jangan berharap dapat nilai bagus, sikap menerima tapi kemudian tidak 

berusaha apa-apa bukan sabar namanya. 

c. Akhlak terhadap Diri Sendiri (Jujur) 

Jujur adalah pemberitahuan seseorang atas apa-apa yang ia yakini 

benarnya. Pemberitahuan ini meliputi setiap yang menunjukkan kepada 

yang dimaksud, baik berupa perkataan ataupun tindakan.
76

 

Pada tema ini menceritakan tentang Dodo yang tidak jujur, selesai 

bermain bola Syamil meminta kepada Dodo untuk mentraktir es, karena 

                                                             
76 Ibid., 258. 
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Dodo yang menang pada pertandingan itu, akan tetapi Dodo tidak 

memiliki uang dan dia merayu kak Nadia untuk membeli es tersebut. Kak 

Nadia memberi uang lima ribu kepada Dodo untuk membeli empat es. 

Setelah dodo membeli empat es, ternyata bapak yang menjual es salah 

mengembalikan uang kepada Dodo, Dodo menyadari ketika sudah 

ditengah perjalanan dan menganggap uang tersebut merupakan bonus 

kemudian diapun membeli jeruk dengan uang tersebut. Dodo memberi es 

yang di beli kepada kak Nadia, Syamil dan Anto yang sudah lama 

menunggu. Dodo mengembalikan uang kembalian kepada kak Nadia, 

Syamil heran melihat Dodo makan jeruk, dia bertanya dari mana Dodo 

mendapatkan jeruk itu padahal sebelumnya Dodo mengatakan tidak 

memiliki uang. 

Syamil : Loh kamu kok beli jeruknya Cuma satu?  

Hayo dapat dari mana?” 

Dodo : “Ya beli lah” 

Anto : “Kan katanya kamu tidak punya uang?” 

Dodo : Itu betul,tapi itu sebelum beli es, setelah 

beli es lain cerita” 

Nadya : “Maksud kamu bagaimana Do?” 

Dodo : “Sebenarnya ini rahasia, tapi karena kak 

Nadia yang tanya ya sudah deh Dodo 

ceritakan rahasia bagaimana Dodo 

mendapatkan jeruk ini. Tadi Dodo beli es 

dengan uang lima ribu, lalu paman tukang 

es menegmbalikan dua ribu, yang seribu 

Dodo kembalikan ke kak Nadia, yang seribu 

lagi Dodo belikan jeruk, itu dia hebatkan?” 

Syamil : “Itu bukannya hebat Do” 
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Anto  : “Kamu mengambil uangnya paman tukang 

es?” 

Dodo : “Mengambil uangnya paman tukang es? 

Orang Dodo dikasih, itukan bonus buat 

Dodo, paman tukang es itu tau kalau Dodo 

mencetak gol dengan hebat” 

Anto : “Dodo berarti kamu itu tidak jujur” 

Dodo : “Tidak jujur bagaimana to? Kamu menuduh 

terus ya, Dodo tau itu karena kamu tidak 

dapat jeruk kan?” 

Anto : “Andai dikasih pun aku tidak akan mau, 

kalau begitu cara mendapatkannya” 

Dood : “Loh emangnya Dodo salah? Kan Dodo 

dikasih” 

Syamil : “Betul kamu dikasih tapi bukan sebagai 

bunus, itu pasti karena salah kembalian 

harusnya seribu jadi dua ribu” 

Nadya : “Lagian yang bilang itu bunus siapa Do?”  

Dodo : “Eee Dodo” 

Syamil : “Tukan kamu tidak jujur Do namanya, 

pertama kamu tidak mengembalikan uang 

paman tukang es, kedua kamu bilang jeruk 

itu dibeli dengan uang bonus” 

 

Anto : “Ketiga kamu kepedean Do” 

Nadya : “Ee sudah-sudah, Syamil, Anto tidak boleh 

begitu, menasehati boleh tapi jangan 

samapi membuat orang jadi malu, dan 

kamu Do harus tau apa yang kamu lakukan 

itu salah. Syamil benar mengatakan kamu 

tidak jujur” 

Dodo : “Emangnya jujur itu apa sih kak?” 

Nadya : “Syamil, Anto kalian tau?” 

Syamil+Anto : (Geleng-geleng kepala) 

Nadya : “Begini ya, jujur adalah keselarasan antara 

ucapan dengan perbuatan, jadi kalau 

sesuatu diberikan sesuai dengan keadaan 
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yang ada maka dikatakan jujur, tapi kalau 

tidak maka dikatakan dusta, kejujuran itu 

ada pada ucapan juga ada pada perbuatan. 

Allah mencintai orang yang berbuat jujur 

dan meraka akan mendapatkan pahala dan 

ridha dari Allah, sedangkan bagi mereka 

yang berdusta akan mendapatkan dosa dan 

murka-Nya.” 

 

Benar atau jujur merupakan lawan dari dusta atau bohong. Seorang 

muslim dituntut selalu berada dalam keaadaan benar lahir dan batin, 

benar hati, benar perkataan. Antara hati dan perkataan harus sama, tidak 

boleh berbeda, apalagi antara perkataan dengan perbuatan. Benar hati, 

apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah Swt dan bersih dari segala 

macam penyakit. Benar perkataan, apabila semua yang diucapkan adalah 

kebenaran bukan kebatilan. Dan benar perbuatan, apabila semua yang 

dilakukan sesuai dengan syari‟at Islam. 

d. Akhlak terhadap Lingkungan (sayang kepada sesama makhluk) 

Pada film kartun Syamil dan Dodo tema shalat Dodo sedang 

berangkat sekolah bersama Syamil, saat di jalan Dodo melihat ada anjing 

kecil. Dodo melempari anjing itu dengan kerikil yang ada di jalan, anjing 

itu ketakutan dan lari. Syamil sebagai temannya mengingatkan bahwa hal 

itu tidak baik, Syamil langsung bertanya kepada Dodo “Do, kamu tidak 

shalat ya? Kalau orang yang shalat itu tidak boleh menyiksa binatang Do” 

kata Syamil. “memangnya apa hubungannya shalat dengan binatang 
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mil?” jawab Dodo. Tak lama kemudian lonceng masuk berbunyi, dan di 

dalam kelas ibu guru mengajarkan tentang shalat. Ibu guru menjelaskan 

bahwa shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, jadi apabila 

orang shalat menyiksa binatang maka shalat orang tersebut masih belum 

baik. Ibu guru memberikan penguatan dengan firman Allah dalam QS.Al 

Ankabut ayat 45: 

                         

 “Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) 

keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih 

besar”. 

3. Nilai Pendidikan Ibadah 

a. Ibadah Mahdhah (Shalat) 

Shalat adalah sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali 

dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat menghubungkan seorang 

hamba kepada penciptanya, dan shalat merupakan manifestasi 

penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Pada tema ini Syamil dan 

Dodo sedang berangkat sekolah bersama, kemudian di jalan Dodo jahat 

terhadap binatang. Syamil sudah memberi tahu Dodo bahwa hal itu tidak 

boleh karena kalau orang yang shalat itu tidak boleh menyakiti binatang. 

Lalu saat di sekolah ibu guru memberikan materi tentang shalat. Berikut 

ini kutipan dialog tentang shalat: 
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Ibu guru : “Inna shalata tanha „anil fakhsyaa‟i wal 

munkar.” artinya: sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari perbuatan-perbuatan keji 

dan munkar. 

Artinya kalau orang shalat tidak akan 

berbuat keji. Jadi kalau sering menjahati 

binatang, pasti shalatnya itu belum benar. 

Anak-anak : Bu guru tolong jelaskan tentang shalat ya 

bu. 

Ibu guru : Shalat menurut bahasa adalah doa, sebelum 

shalat kita harus berwudhu, kita berniat 

shalat dan berdiri menghadap kiblat yaitu 

ka‟bah di mekah. Takbiratul ihram 

membaca Allahuakbar kemudian membaca 

surat Alfatihah, Allahuakbar rukuk, 

sami‟allahulimanhamidah i‟tidal, 

Allahuakbar sujud, Allahuakbar duduk 

tahiyat, kemudian salam. 

Shalat wajib terdiri dari lima waktu, coba 

sekarang sebutkan apa saja waktu shalat 

dan jumlah rakaatnya 

Anak-anak : Shalat Subuh dua rakaat, Shalat Dhuhur 

empat rakaat, Shalat Ashar empat rakaat, 

Shalat Magrib tiga rakaat, Shalat Isya‟ 

empat rakaat. 

Ibu guru : Ya bagus, jawaban kalian seratus semua. 

Dengan shalat kita akan selalu mengingat 

Allah yang menciptakan alam semesta. 

Melakukan shalat pada waktunya 

mengajarkan kita disiplin untuk melakukan 

hal lain pada waktunya juga. Disiplin waktu 

bermain, disiplin waktu belajar di rumah, 

disiplin waktu tidur, disiplin dalam segala 

hal.  
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Dialog di atas menjelaskan tentang pentingnya shalat dalam 

kehidupan sehari-hari, shalat mencegah untuk melakukan perbuatan 

buruk. Shalat tepat pada waktunya mengajarkan untuk disiplin dalam 

segala hal. Seperti yang dikatakan oleh ibu guru dalam film kartun Syamil 

dan Dodo: 

“Dengan shalat kita akan selalu mengingat Allah yang 

menciptakan alam semesta. Melakukan shalat pada waktunya 

mengajarkan kita disiplin untuk melakukan hal lain pada waktunya juga. 

Disiplin waktu bermain, disiplin waktu belajar di rumah, disiplin waktu 

tidur, disiplin dalam segala hal.” 

b. Ibadah Mahdhah (wudhu) 

Wudhu disyariatkan bagi orang yang hendak melaksanakan shalat 

dan menjadi salah satu syarat sahnya shalat. Wudhu berarti aktivias 

bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota 

tubuh: muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.
77

 Pada tema ini akan 

membahas tentang cara berwudhu. Tema ini menceritakan Syamil, Dodo, 

dan Anto yang berkeringat karena dikejar Paman Adul, Kak Nadya 

meminta agar mereka segera berwudhu karena akan memasuki waktu 

ashar, namun Dodo yang merasa haus karena kelelahan, malah rebahan di 

teras masjid. 

                                                             
77 Ibid., 16. 
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Kak Nadya meminta agar Dodo segera berwudhu dan menjanjikan 

akan membelikan es, akhirnya Dodo pergi mengambil air wudhu. Syamil 

dan Anto heran sekali karena Dodo wudhu dengan cepat dan hanya 

membasuh wajah, rambut, tangan dan kaki. Syamil dan Anto kemudian 

bertanya kepada Kak Nadya mengenai wudhu Dodo termasuk sah atau 

tidak. Dan bagian mana saja yang sunah dan wajib dalam berwudhu.  

Nadya  : Baiklah kakak akan jelaskan. Kita duduk 

dulu yuk. Nah dengarkan ya. Gerakan 

wudhu itu ada yang wajib dan ada yang 

sunah. Pertama berniat. Kedua, meletakkan 

air keseluruh muka. Ketiga membasuh 

lengan hingga siku, keempat membasuh 

rambut, boleh sebagian boleh seluruhnya, 

kelima membasuh dua kaki hingga melewati 

mata kaki dan yang terakhir tertib. Artinya 

melakukan secara berurutan. 

Syamil, Dodo, Anto : Ooh begitu 

Nadya  : Sedangkan yang sunah itu adalah pertama 

membasuh kedua telapak tangan, kedua 

berkumur-kumur, ketiga memasukkan air ke 

dalam hidung yang terakhir mengusap 

kedua telinga. 

Anto  : Tapi Kak Nadya, bukannya setiap gerakan 

sunahnya memang harus diulang tiga kali? 

Kak Nadya : Betul bahwa setiap gerakan sunahnya 

memang harus diulang tiga kali. Namun 

andaikan satu kali saja juga tetap sah. 

Syamil  : Oh jadi karena itu wudhunya Dodo juga sah 

Dodo  : Yaiyalaaaah…. 

Kak Nadya : Iya betul sih betul tapi tidak sempurna dan 

itu tidak baik kalau dilakukan secara 

sengaja untuk mencari mudahnya saja. 
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Pada dialog di atas, kak Nadya menjelaskan kepada Syamil dan 

Dodo bagaimana berwudhu yang benar mulai dari niat hingga tertib. 

Dodo yang tadinya berwudhu tanpa mengetahui ilmunya, sekarang Dodo 

bisa memahami cara berwudhu sesuai ajaran Rasulullah. 

c. Ibadah Mahdhah (Tayamum) 

Tayamum merupakan salah satu bentuk thaharah hukumiyah, bagi 

seseorang yang terhalang melakukan wudhu atau mandi wajib jarena 

tidak ada air atau sakit. Walaupun tidak memenuhi aspek kebersihan 

jasmani, namun tayamum cukup memenuhi aspek kebersihan ruhani. 

Tayamum menggunakan debu yang suci, dengan cara mengusapkannya 

ke wajah dan kedua tangan.
78

 

Pada film kartun Syamil dan Dodo yang berjudul tayamum terdapat 

nilai ibadah yaitu cara bersuci dengan tayamum. Saat hendak shalat 

berjamaah, Syamil dan Dodo kehabisan air di Mushola, Syamil 

mempunyai ide untuk mengambil wudhu di sungai. Setelah mereka ke 

sungai ternyata air sungai kering. Pak Guru kemudian menghampiri 

mereka dan mengajak untuk bertayamum. Pak Guru juga menjelaskan ada 

banyak cara agar dapat melaksanakan shalat, karena tidak ada alasan 

untuk tidak mengerjakan shalat. 

Syamil : Air di mushaola habis pak, eh ternyata di 

sungai kering juga. 

                                                             
78 Ibid., 18. 
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Dodo : Apa kita libur dulu shalatnya pak? 

Pak guru : Dodo tidak ada libur dalam shalat dan kita 

tidak boleh meninggalkan shalat dalam 

kondisi apapun. 

Dodo : Lalu bagaimana pak? 

Pak guru : Em, yasudah tayamum saja ya 

Dodo  : Tayamum? 

Pak guru : Em, tayamum itu adalah cara berwudhu 

apabila kita tidak menemukan air. 

Syamil : Selain tidak ada air apalagi pak yang 

membuat kita harus bertayamum? 

Pak guru : Wah pertanyaan yang bagus Syamil, selain 

tidak ada air kita diperbolehkan 

bertayamum apabila air tidak mencukupi 

untuk wudhu, sakit yang berbahaya jika 

terkena air. 

Dodo : Ooo begitu, lalu kalau tidak ada air dengan 

apa pak? 

Pak guru : Dengan debu yang suci 

Dodo  : Caranya pak? 

Pak guru : Caranya, pertama-tama kita berniat untuk 

bertayamum, diawali dengan basmalah, 

lalu kita letakkan kedua telapak tangan kita 

ke permukaan tanah yang suci, lalu kita 

tepukkan kedua telapak tangan kita agar 

debu menempel rata di telapak tangan kita 

lalu kita sapukan ke wajah kita. Setelah itu 

kita ambil lagi kita ratakan seperti tadi, lalu 

kita sapukan lengan tangan  kanan dengan 

telapak tangan yang kiri kita sapukan 

lengan tangan yang kiri dengan telapak 

tangan yang kanan. Selesai sudah tayamum 

kita, kalian mengerti? 

Dodo : Sudah selesai pak? 

Syamil : Wah cepat dan mudah ya pak 

Pak guru : Iya, itulah kemudahan yang Allah berikan 

untuk kita, sehingga dalam keadaan tidak 
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ada airpun kita dapat bersuci dan tetap bisa 

melaksanakan shalat. 

(beberapa menit kemudian air kran mushola 

hidup dan pak guru menyuruh Dodo untuk 

berwudhu menggunakan air) 

Dodo : Loh pak dodo kan sudah tayamum, masa 

harus wudhu disana lagi? 

Pak guru : Iya harus wudhu lagi Do, karena tayamum 

menjadi batal jika kita melihat air untuk 

berwudhu. Begitu Do. 

Syamil : Selain itu apalagi pak yang membatalkan 

tayamum? 

Pak guru : Selain itu yang membatalkan tayamum 

adalah sama dengan yang membatalkan 

wudhu, pertama membuang angina tau 

kentut, kedua buang air besar atau air kecil, 

ketiga gila atau hilang akal, tertidur pulas 

hingga tidak sadar. 

 

Pada dialog di atas Syamil dan Dodo bingung karena air di kran 

habis dan air di sungai kering. Dodo kira itu adalah keringanan yang 

Allah berikan kepada mereka untuk tidak shalat. Lalu pak guru datang 

dan menjelaskan bahwa tidak ada libur dalam shalat, apapun keadaannya 

shalat harus tetap dilaksanakan. Karena Allah telah memberikan 

keringanan dalam bersuci apabila tidak ada air yaitu dengan tayamum. 

Pak guru menjelaskan bagaimana tatacara tayamum dan apa yang 

digunakan untuk bertayamum. 
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d. Ibadah Mahdhah (Rukun Shalat) 

Rukun shalat adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam shalat 

seperti takbiratul ihram dan sebagainya. Perbedaannya dengan syarat 

ialah jika syarat dikerjakan sebelum shalat dan harus berlangsung hingga 

shalat selesai, sedangkan rukun hanya dikerjakan selama shalat.
79

 

Pada tema ini, ketika Syamil dan Dodo belajar bersama di rumah 

Syamil, Dodo lupa belum mengerjakan shalat ashar. Syamil menyuruh 

Dodo untuk segera mengerjakan, namun Dodo ingin menggabungkan 

shalat ashar dengan shalat magrib. Syamil menjelaskan bahwa tidak boleh 

menggabungkan sembarangan, kemudian Dodo shalat ashar dalam waktu 

kurang dari 1 menit dengan alasan Dodo sudah lihai dan terlatih dalam 

shalatnya. Syamil heran dan bertanya dengan kak Nadya apakah shalat 

Dodo betul atau tidak. 

Dodo : Eee, tapi udah setengah enam mil tanggung 

kan langsung magrib aja nanti. 

Syamil : Eh! Kamu nih Do. Kita tidak boleh 

meninggalkan shalat begitu saja, shalat itu 

hukumnya fardhu a‟in artinya wajib bagi 

setiap muslim. Menggabung-gabungkan 

shalat itu tidak boleh sembarangan, harus 

ada dasar yang jelas, apalagi meninggalkan 

shalat. Sudah shalat dulu sana, ini pakai 

sarungku. 

Dodo  : (Shalat dalam waktu tidak lebih dari satu 

menit). 

                                                             
79 Isnatin Ulfah, Fiqih Ibadah...68. 
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Syamil : Empat rakaat kan Do? Perasaan kamu 

shalat tidak lebih dari satu menit, yakin 

empat rakaat? 

Dodo : Yee Syamil, kalau sudah lihai memang 

begitu shalatnya. 

Nadya : Assalamu‟alaykum (membawa kue untuk 

Syamil dan Dodo). 

Dodo : (Mengambil kue dari kak Nadya) 

Nadya : Eit, sudah shalat belum? 

Dodo : Sudah dong, masa belum jam segini 

Syamil : Shalat sih shalat tapi nggak lebih dari satu 

menit. 

Nadya : Hah? Empat rakaat tidak lebih dari satu 

menit? 

Dodo : Iya dong, Dodo gituloh. Kan sudah terlatih. 

Nadya : Semua rukunnya dikerjakan tuh Do? Yang 

wajib dan yang sunnah sudah dilakukan? 

Dodo : Pokoknya Dodo kerjakan semuanya seperti 

orang-orang, nggak tau mana yang wajib 

mana yang sunnah 

Nadya : Loh kalian belum tau? 

Syamil : Memang apa kak? 

Nadya : Baiklah, dengarkan ya. Rukun-rukun shalat 

itu diantaranya, pertama niat, kedua berdiri 

bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, 

keempat membaca al fatihah, kelima rukuk, 

keenam I‟tidal setelah rukuk, ketujuh sujud 

dua kali dalam setiap rakaat, seraya 

membaca subhaana rabbiyal a‟laa wa 

bihamdih sebanyak tiga kali, kedelapan 

duduk diantara dua sujud atau disebut 

iftirasy, kesembilan duduk tasyahud akhir, 

kesepuluh membaca tasyahud akhir, 

kesebelas bershalawat atas Nabi 

Muhammad SAW, keduabelas salam. Dan 

terakhir tertib diantara rukun-rukunnya. 

Yang perlu kita perhatikan juga adalah 
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bacaan yang wajib dan sunah di dalam 

shalat. 

Dodo : Oh ya? Apa saja tuh? 

Nadya : Bacaan yang wajib dalam shalat yaitu 

berniat boleh di dalam hati, takbiratul 

ihram, membaca al fatihah, membaca 

tasyahud akhir, salam. 

Syamil : Kalau yang sunah? 

Nadya : Ada juga, sunah shalat diantaranya adalah 

membaca doa iftitah, membaca istiazah 

sebelum surat al fatihah, membaca Aamiin 

setelah surat al-fatihah, dilanjutkan dengan 

membaca ayat al-Qur‟an lainnya, membaca 

doa pada saat rukuk, pada saat sujud, pada 

saat duduk iftirasy, juga membaca shalawat 

nabi saat tasyahud akhir yang terakhir 

membaca salam yang kedua. 

 

Pada dialog di atas kak Nadya memberikan pencerahan kepada 

Syamil dan Dodo tentang rukun shalat, serta bacaan yang wajib dan yang 

sunnah dalam shalat. 

e. Ibadah Mahdhah (Shalat Tahajud) 

Pada tema ini Syamil, Dodo dan teman-temannya sedang mengikuti 

kegiatan Pondok Ramadhan di Sekolahnya. Saat sepertiga malam mereka 

dibangunkan oleh pak guru untuk melaksanakan shalat tahajud. Berikut 

ini kutipan dialog tentang shalat tahajud: 

Pak guru : Nah, anak-anak kita tadi sudah 

melaksanakan shalat tahajud dan 

dilanjutkan dengan shalat subuh. Sebelum 

kita lanjutkan kegiatan selanjutnya, apakah 



103 
 

 
 

kalian ada yang tahu hukum shalat 

tahajud? 

Anak-anak : Sunnah pak 

Pak guru : Sunnah itu artinya apa? 

Anak-anak : Sunnah adalah suatu amalan yang apabila 

dilaksanakan mendapat pahala, apabila 

ditinggalkan tidak berdosa. 

Pak guru : Iya benar, meski termasuk shalat sunnah. 

Shalat tahajud ini sangat dianjurkan oleh 

nabi. Nabi pernah bersabda yang artinya, 

seutama-utamanya shalat sesudah shalat 

fardhu adalah shalat di waktu malam yaitu 

shalat tahajud. 

Amir : Ada batas minimal rakaatnya pak? 

Pak guru : Pertanyaan bagus Amir, shalat tahajud 

minimal dua rakaat. Shalat tahajud harus 

dilaksanakan pada malam hari setelah kita 

tidur. Makanya tadi malam bapak 

bangunkan kalian. 

Syamil : Malamnya jam berapa pak? 

Pak guru : Nabi bersabda: “waktu yang paling utama 

dalam melaksanakan shalat tahajud adalah 

sepertiga malam yang terakhir.” Kira-kira 

antara pukul satu dini hari sampai dengan 

waktu subuh. Caranya adalah setiap dua 

rakaat diakhiri dengan salam, adapun surat 

yang dibaca bebas, akan tetapi semakin 

panjang bacaan suratnya akan semakin 

baik. Nah bapak berharap, kalian tidak 

hanya melaksanakan shalat tahajud ketika 

ada pesantren kilat saja, tetapi bisa 

melaksanakan juga diwaktu yang lain di 

tempat kalian masing-masing. 

 

Pada dialog di atas telah dijelaskan apa itu hukum shalat tahajud 

serta tatacara melaksanakan shalat tahajud. Pak guru mengharapkan agar 
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anak-anak tidak hanya melaksanakan shalat tahajud saat ada pesantren 

kilat saja,tetapi tetap melaksanakan shalat tahajud di rumah mereka 

masing-masing. 

f. Ibadah Mahdhah (Zakat Fitrah) 

Pada tema ini Syamil dengan kakaknya sedang membantu 

membagikan zakat. Kemudian Dodo datang dan ingin meminta zakat, 

tetapi Dodo tidak termasuk dalam daftar orang yang menerima zakat. 

Lalu ayah Syamil menjelaskan tentang ketentuan orang yang berhak 

menerima zakat. Berikut ini kutipan dialog tentang penerima zakat: 

Dodo  : Syamil,Nadya kalian sedang membagikan 

bungkusan apa? Dodo  mau juga dong. 

Syamil dan Nadya : Kami sedang membagikan zakat do, tapi 

maaf ya do kami tidak bisa memberikanmu 

zakat. Karena nama kamu tidak termasuk 

dalam daftar. 

Dodo  : Kalau begitu Dodo daftar ya 

Nadya : Bukan itu masalahnya. 

Dodo : Terus apa masalahnya? Tidak ada pulpen 

ya? 

Nadya : Bukan juga Do 

Dodo : Paman itu dibagi, kenapa Dodo yang teman 

akrab kalian tidak dibagi? 

Nadya : Zakat itu dibagikan untuk yang berhak 

menerimanya, sedangkan kamu kan tidak 

berhak menerimanya Do. 

Dodo : Kenapa Dodo tidak berhak menerimanya? 

Ayah Syamil : Orang yang berhak menerima zakat sudah 

ada ketentuannya dalam Al-Qur‟an dan 

hadits Nabi. Orang yang berhak menerima 

zakat ada 8 golongan, diantaranya: 
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1) orang-orang fakir yaitu, orang yang 

tidak memiliki harta, tidak 

mempunyai pekerjaan yang dapat 

mencukupi kebutuhannya.contohnya 

orang yang cacat. 

2)  orang yang miskin yaitu orang yang 

memiliki harta tetapi tidak cukup 

untuk hidup. 

3)  panitia atau petugas zakat yang 

diangkat oleh pihak yang berwenang 

untuk memungut dan mengatur. 

4) mualaf yaitu orang yang baru masuk 

Islam. 

5)  orang-orang yang menanggung 

hutang dan sulit untuk 

membayarnya. 

6) Budak. 

7) orang yang berdakwah atau guru 

yang mengajarkan agama Islam. 

8) musafir yang kehabisan perbekalan. 

 

Pada dialog di atas dijelaskan bahwa tidak semua orang berhak 

menerima zakat. Ada ketentuan dari Allah untuk orang yang berhak 

menerima zakat seperti yang dijelaskan oleh Ayah Syamil di atas. 

g. Ibadah Mahdhah (Syarat Imam) 

Pada tema ini Syamil dan teman-temannya sedang bersepeda, 

kemudian hujan turun. Lalu Syamil mengajak teman-temannya untuk 

berteduh di rumahnya. Saat mereka asyik makan tiba-tiba terdengar 

adzan, dan mereka melaksanakan shalat. Tetapi mereka masih bingung 

menentukan siapa imamnya, dan akhirnya Dodo yang menjadi imamnya. 
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Disaat Dodo menjadi imam, Dodo kentut di rakaat terakhir. Dodo tetap 

melanjutkan shalatnya, kemudian Syamil dan teman-temannya 

menyalahkan Dodo karena sebagai imam dia tetap melanjutkan shalatnya. 

Lalu kak Nadya memberikan penjelasan tentang syarat-syarat menjadi 

imam. Berikut ini kutipan dialog tentang syarat imam: 

Kak Nadya : Ada apa sih ribut-ribut? 

Anto  : Tadi ada imam kentut, tapi diam-diam saja 

Kak Nadya : Kentut diam-diam saja? Memang siapa 

imamnya? 

Anto  : Dodo kak 

Dodo : Lagian mereka salah juga, udah tau Dodo 

batal masih diikuti juga. 

Syamil : Habis gimana Dodo udah terlanjur jadi 

imam. 

Anto : Betul Do kamu udah tau kentut, tapi masih 

lanjutin shalat? 

Dodo : Habis tanggung sih, udah mau salam kak. 

Capek kan kalau dari awal lagi. 

Kak Nadya : Eh, nggak bisa gitu Do! Shalat kamu batal, 

oleh karena itu kamu tidak sah jadi imam. 

Dodo : O begitu ya kak 

Kak Nadya : Iya, karena jadi imam ada syarat-syaratnya. 

Begini ya kakak jelaskan, imam adalah 

orang yang memimpin shalat berjamaah. 

Untuk menjadi imam, ada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi, yaitu: Berakal, Baligh   

(sudah dewasa), mengetahui rukun-rukun 

shalat, imam perempuan hanya boleh 

mengimami jemaah perempuan, imam harus 

bersih dari hadas memiliki lafal yang 

sempurna dan paling baik bacaan 

Qur‟annya. 

Anak-anak : O begitu ya kak 
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Anto : Kalau imam batal seperti Dodo tadi, 

bagaimana jamaahnya kak? 

Kak Nadya : Ya salah satu dari kalian harus 

menggantikan imam. 

Syamil : Siapa kak yang menggantikan imam? 

Kak Nadya : Yang menggantikan imam yaitu orang yang 

persis berada di belakang imam. Dan Dodo 

harus berwudhu dan mengulangi shalatnya. 

 

Pada dialog di atas terlihat banyak kesalahan yang dilakukan oleh 

Dodo sebagai imam shalat, sehingga mereka berdebat. Kemudian kak 

Nadya menjelaskan apa saja syarat-syarat menjadi imam, dan Dodo 

sebagai imam tetapi batal shalatnya karena kentut harus mengulangi 

shalatnya lagi. 

h. Ibadah Mahdhah (Shalat Jama‟) 

Pada sore hari Dodo sedang asyik bermain layangan bersama 

teman-temannya, ia belum mengerjakan shalat ashar. Setelah selesai 

bermain layangan, Dodo bertemu dengan syamil dan ayahnya yang akan 

pergi ke mushola untuk mengerjakan shalat magrib. Lalu Dodo berniat 

ingin menggabungkan shalat ashar dengan shalat magrib, kemudian ayah 

Syamil memberikan penjelasan tentang ketentuan shalat yang boleh 

digabung. Berikut ini kutipan dialog tentang shalat jama‟: 

Dodo  : Kamu mau ke mushola ya? 

Ayah Syamil dan 

Syamil 

: Benar do,kami ini mau mengerjakan shalat 

magrib. 

Dodo  : Kita bareng ya, kebetulan sekali Dodo 

belum mengerjakan shalat ashar 
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Ayah dan Syamil : Hah??? Sekarang kan mau masuk waktu 

shalat magrib! 

Dodo  : Memangnya kenapa? Tidak boleh ya? 

Ayah Syamil : Begini do, shalat wajib yaitu subuh, dhuhur, 

ashar, magrib, isya. Masing-masing ada 

waktunya. 

Dodo : Tapi tadi Dodo sibuk paman, kalau begitu 

Dodo gabung saja dengan shalat magrib. 

Syamil : Uh Dodo! Main layangan dibilang sibuk! 

Ayah Syamil : Menggabungkan shalat wajib dalam satu 

waktu ada ketentuannya Do,ini disebut 

shalat jama‟. Ketentuannya Shalat subuh 

tidak boleh digabung dengan shalat wajib 

lainnya, shalat dhuhur hanya boleh 

digabung dengan shalat ashar, shalat 

magrib hanya boleh digabung dengan 

shalat isya‟. Tapi shalat yang digabung 

hanya untuk keadaan tertentu. Misalnya 

sedang bepergian jauh dan lama. 

 

Pada dialog di atas memberikan penjelasan tentang ketentuan shalat 

jama‟. Dodo yang tadinya berfikir bahwa semua shalat dapat digabung, 

sekarang sudah mengerti bahwa tidak semua shalat dapat digabung 

dengan shalat yang lainnya.  

i. Ibadah Mahdhah (Puasa) 

Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat 

membatalkan, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat 

puasa. Oleh orang muslim yang berakal dan tidak sedang mengalami haid 
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atau nifas.
80

 Pada film kartun Syamil dan Dodo episode puasa yuuk tema 

adab puasa terdapat nilai ibadah Mahdhah yaitu puasa. Berikut ini 

kutipan dialog tentang puasa: 

Dodo : Bu, kalau berwudhu kan kita kumur-kumur 

kalau ada yang terminum batal tidak bu? 

Ibu : Kalau terminumnya tidak sengaja ya tidak 

batal, tapi sesungguhnya Allah maha tahu 

apa yang ada di dalam hati kita. 

Dodo  : Hah!!! Jadi allah tahu ya kalau dodo 

bohong atau tidak bu? 

Ibu : Tentu saja Allah tahu Dodo bohong atau 

tidak. 

Dodo : Itu bu sebenarnya Dodo mau bilang bu, 

kalau dodo sudah batal puasanya bu. Dodo 

tadi sengaja menelan air saat berwudhu, 

habis Dodo haus sekali. 

Pada saat yang sama Syamil bertanya kepada ayahnya tentang 

Dodo yang tidak sahur saat akan berpuasa. 

Syamil : Ayah ingat Dodo kan? Kata Dodo dia 

berpuasa tanpa sahur yah, lalu dia 

berbukanya setelah Isya‟. Dodo itu kuat 

sekali ya, tidak lapar. 

Ayah : Bukan masalah kuat atau tidak kuat, puasa 

ramadhan itu ada tata cara yang diajarkan 

oleh Nabi Muhammad SAW. 

Syamil : Tata cara seperti apa? Aku tidak mengerti 

yah. 

Ayah : Pertama kita harus berniat puasa sebelum 

waktu subuh, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Nabi. Kedua, makan sahur yaitu 

makan dimalam bulan ramadhan sejak 

lepas tengah malam hingga menjelang 

waktu subuh. Dan makan subuh lebih baik 

                                                             
80 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Ibadah (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006), 604. 
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diakhiri waktunya. Dalam sebuah hadits 

Nabi bersabda: “makan sahurlah, karena di 

dalam sahur ada berkah”. Makan sahur ini 

penting, agar tubuh kita mempunyai energi 

atau tenaga untuk melakukan kegiatan esok 

harinya, misalnya sekolah, belajar, bekerja, 

memasak dan lain sebagainya. Dan sahur 

inilah yang membedakan puasa umat Islam 

dengan umat lainnya. Dan yang ketiga, 

menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal 

yang membatalkan atau merusak pahala 

puasa seperti marah-marah, mencuri, atau 

bertengkar. Selain itu kita harus 

menyegerakan berbuka puasa bila 

waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadits 

Qudsi Rasulullah bersabda: “hamba yang 

paling cinta kepadaku ialah mereka yang 

menyegerakan berbuka. 

 

Pada dialog di atas telah dijelaskan hal yang membatalkan puasa, 

yaitu minum dengan disengaja seperti yang dilakukan oleh Dodo saat 

berkumur di masjid. Lalu dijelaskan pula tentang tatacara puasa ramadhan 

seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mulai dari sahur 

hingga berbuka puasa. Seperti yang dijelaskan oleh ayah Syamil sesuai 

dengan sabda Rasulullah bahwa:  

  َتلَت َّح ُر و  َت ِإ َّح  ِإ  والَّح ُر وِإ  َت َت َت ًة  

Artinya: 

“Makan sahurlah kalian, karena dalam amalan makan sahur ada 

berkah” [HR. Bukhari no. 1923 dan Muslim no. 1095]. 
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j. Ibadah Mahdhah (Haji) 

Haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka‟bah untuk 

melakukan ibadah tertentu. Atau bepergian ke Ka‟bah pada bulan-bulan 

tertentu untuk melakukan ibadah tawaf, sa‟I, wukuf, dan manasik-

manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah SWT serta mengharapkan 

keridhaannya.
81

  Pada tema ini Syamil, Dodo dan teman-temannya akan 

melaksanakan manasik haji yang dipimpin oleh pak guru, berikut ini 

kutipan dialog tentang manasik haji: 

Pak guru : Dodo, Anto kenapa kalian ribut-ribut?  

Syamil : Ini pak, Dodo dan Anto bertengkar masalah 

pakaian ihram. Dodo ngotot kalau pakaian 

ihramnya lah yang benar. 

Pak guru : Memakai pakaian ihram yang benar adalah 

bahu sebelah kanan yang terbuka. 

Anto : Pak tanya, miqat itu apa sih? 

Pak guru : Miqat artinya batas, barangsiapa yang 

akan melaksanakan haji dan umrah harus 

melalui batas itu. Disana ia berniat, bersuci 

dan memakai pakaian ihram 

Syamil : Setelah itu baru boleh masuk ke tanah suci 

untuk melaksanakan haji dan umrah ya 

pak? 

Pak guru : Nah kita akan belajar melakukan manasik 

haji. Sekarang ayo berkumpul didekat 

miniature ka‟bah itu. Nah anak-anak 

sekalian, bapak akan menjelaskan apa itu 

manasik haji dan urutan-urutannya. Kalian 

siap mendengarkan? 

Anak-anak : Siap pak 

                                                             
81 Rahman Ritonga & Zainuddin,  Fiqh Ibadah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 209. 
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Pak guru : Bagus, yang dimaksud dengan manasik haji 

adalah urutan tatacara pelkasanaan ibadah 

haji sesuai dengan rukunnya. Manasik haji 

itu harus diawali dengan miqat lalu 

berpakaian ihram. Setelah berniat dan 

berpakaian ihram, pada tanggal 8 dzulhijah 

paracalon jamaah haji melaksanakan tawaf 

qudum atau tawaf selamat datang. Mereka 

meneglilingi ka‟bah sebanyak tujuh 

putaraan. Keika tawaf, jamaah haji 

melafadzkan “bismillahi allahuakbar” 

ketika sampai di hajar aswad dan membaca 

doa rabbana atina fidunya hasanah wa fil 

akhirati hasanah wakina adzabannar. 

Setelah itu pada tanggal 9 dzulhijah jamaah 

haji berkumpul di padang arafah untuk 

melaksanakan wukuf sampai masuk waktu 

magrib. Wukuf artinya berdiam diri untuk 

berdoa dan berdzikir kepada allah swt. Lalu 

setelah magrib jamaah haji berangkat ke 

muzdalifah dan bermalam disana. Pagi 

harinya pada tanggal 10 dzulhijah jamaah 

haji menuju ke mina untuk melempar 

jumroh. 

Syamil : Yang melemparkan batu kerikil sebanyak 7 

kali itu ya pak? 

Pak guru :  Iya, tepat sekali Syamil, ada yang tahu ada 

berapa jumlah jumroh yang harus dilontar? 

Dodo : Saya pak, jumrotul aqobah, jumrotul 

wustha, dan jumrotul ula. 

Pak guru : Benar Do, selanjutnya setelah melontar 

jumroh  jamaah haji menuju kota mekkah 

untuk melaksanakan thawaf kembali. Kali 

ini namanya tawaf  iffadlah. Cara dan 

jumlah putarannya sama seperti tawaf 

qudum. Setelah tawaf, maka selanjutnya 

melaksanakan sa‟i yaitu berlari-lari kecil 
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bolak-balik sebanyak 7 kali mulai dari bukit 

safa ke bukit marwa. 

Amir : Jarak antara dua bukit itu berapa pak? 

Pak guru : Kurang lebih 405 meter. 

Dodo :  Waduh jauh juga ya, boleh pakai sepeda 

tidak pak? 

Pak guru : Hahaha…tidak boleh Do, kecuali sudah 

tidak bisa berjalan atau berlari, maka bisa 

didorong dengan menggunakan kursi roda. 

Setelah sa‟i maka dilanjutkan dengan 

tahalul yang artinya dihalalkan. Dengan 

tahalul ini, maka selesailah seluruh 

rangkaian ibadah haji. Dan apabila selruh 

rangkaian ibadah dilakukan dengan 

sempurna dan didasari dengan niat yang 

ikhlas karena Allah, mudah-mudahan 

menjadi haji yang mabrur yaitu haji yang 

diterima oleh Allah SWT. 

 

Pada dialog haji diatas telah dijelaskan bagaimana tatacara manasik 

haji, pak guru menjelaskan kepada anak-anak tentang manasik haji mulai 

dari miqat hingga tahalul. Serta kemudahan yang diberikan kepada orang 

sakit saat berhaji. 
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C. Relevansi Nilai-nilai Pendidikan Islam dengan Materi Fiqih di Madrasah 

Ibtidaiyah 

Dari paparan data yang ada peneliti menemukan nilai pendidikan Islam 

yang terdapat pada film kartun Syamil dan Dodo memiliki keterkaitan dengan 

materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. Nilai-nilai yang memiliki relevansi dengan 

materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Pendidikan Ibadah (Ibadah Mahdhah) 

a. Shalat 

Nilai pendidikan ibadah tentang shalat ditunjukkan pada film 

kartun Syamil dan Dodo episode “rahasia seputar shalat” dengan judul 

shalat lima waktu. Pada tema ini dijelaskan tentang shalat lima waktu, 

jumlah rakaat fardhu, gerakan dan bacaan shalat. Tema shalat ini 

memiliki relevansi dengan materi fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah 

pelajaran ke 1 “Islam Agamaku” yang berisi lima materi pokok, salah 

satunya adalah shalat. 

b. Rukun Shalat 

Nilai pendidikan ibadah tentang rukun Islam ditunjukkan pada 

episode bersuci tema rukun shalat. Pada tema ini kak Nadya menjelaskan 

apa saja rukun-rukun shalat kepada Syamil dan Dodo, serta bacaan apa 

saja yang wajib dan apa saja yang sunah. Tema ini memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke-dua “mari 

tegakkan shalat.” Pada pelajaran mari tegakkan shalat ini terdapat enam 
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materi antara lain: pengertian shalat, syarat shalat, rukun shalat, sunah-

sunah shalat, hal-hal yang membatalkan shalat, dan hikmah shalat fardhu. 

c. Syarat Imam 

Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

ditunjukkan pada episode shalat berjamaah tema syarat imam. Pada tema 

ini Syamil dan teman-temannya akan melaksanakan shalat ashar, tetapi 

mereka bingung siapa yang akan dijadikan imam. Dengan persetujuan 

bersama akhirnya Dodo yang menjadi imam, tetapi saat tasyahud akhir 

Dodo kentut tapi masih dilanjutkan shalatnya. Kemudian kak Nadya 

memberikan penjelasan tentang ketentuan menjadi imam. Tema ini 

memiliki relevansi dengan materi fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah 

pelajaran ke-3 indahnya kebersamaan. Pada pelajaran indahnya 

kebersamaan ini terdapat materi tentang syarat sah menjadi imam dan 

makmum serta posisi imam dan makmum. 

d. Shalat Jama‟ 

Nilai Pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

ditunjukkan pada episode agar ibadah diterima tema shalat yang 

digabung. Pada tema ini Dodo belum mengerjakan shalat ashar, dia 

berniat untuk menggabung shalat ashar dengan shalat magrib. Lalu saat 

diperjalanan Dodo bertemu dengan Syamil dan ayahnya, Dodo diberi tahu 

oleh ayah Syamil tentang shalat apa saja yang boleh digabung. Tema ini 

memiliki relevansi dengan materi fiqih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah 
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pelajaran ke-2 senangnya shalat dalam perjalanan. Pada pelajaran ini 

terdapat enam materi antara lain: pengertian shalat jama‟, syarat 

menjama‟ shalat, macam-macam shalat jama‟. 

e. Zakat 

Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

ditunjukkan pada episode mari berbagi tema penerima zakat. Pada tema 

ini Syamil dan kak Nadya membantu membagikan zakat kepada orang 

yang berhak menerimanya. Kemudian Dodo tiba-tiba datang dan ingin 

meminta zakat, tetapi Dodo bukan termasuk orang yang berhak menerima 

zakat. Kemudian ayah Syamil menjelaskan siapa saja yang berhak 

menerima zakat. Tema ini memiliki relevansi dengan materi fiqih kelas 4 

Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke-1 mari berzakat fitrah. Pada pelajaran 

mari berzakat fitrah ini  terdapat empat materi antara lain: pengertian 

zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, tatacara memberikan zakat fitrah. 

f. Puasa 

Nilai pendidikan ibadah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

ditunjukkan pada episode puasa yuuk tema adab puasa. Pada tema ini saat 

berkumur di masjid Dodo sengaja menelan air yang dikumurnya itu. 

Kemudian Syamil datang dan menyapa Dodo, tapi Dodo malah 

mengatakan bahwa dia tidak menelan airnya. Dodo juga berkata bahwa 

dia tidak makan sahur dan berbuka setelah shalat Isya‟. Kemudian Syamil 

bertanya kepada tentang ketentuan atau adab dalam berpuasa, ayah 
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Syamil memberikan pemahaman kepada Syamil tentang adab berpuasa 

sesuai ajaran Rasulullah. Tema ini memiliki relevansi dengan materi fiqih 

kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke -5 semangat puasa. Pada 

pelajaran semangat puasa ini terdapat delapan materi antara lain: 

pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, 

sunah puasa, hal-hal yang bisa membatalkan puasa. 

g. Haji 

Nilai pendidikan ibadah dalam Film kartun Syamil dan Dodo 

ditunjukkan pada episode berhaji seperti Nabi tema manasik haji. Pada 

tema ini Syamil dan teman-temannya akan melaksanakan latihan manasik 

haji di sekolahnya dipimpin oleh pak guru. Pak guru menjelaskan semua 

tatacara haji mulai dari miqat sampai tahalul. Tema ini memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke-4 tentang 

haji. Pada pelajaran haji ini terdapat tujuh materi antara lain: pengertian 

haji, hukum haji, syarat haji, rukun haji, pengertian wajib haji, amalan 

haji, dan pembayaran dam. Tema manasik haji pada film ini masuk pada 

materi rukun haji. 

h. Wudhu 

Nilai pendidikan ibadah tentang wudhu ditunjukkan pada film 

kartun Syamil dan Dodo episode bersuci tema wudhu. Pada tema ini 

dijelaskan bagaimana tatacara wudhu serta bagian mana yang sunah dan 

wajib dalam berwudhu. Tema ini memiliki relevansi dengan materi fiqih 
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kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke empat “bersuci itu mudah”. 

Pada pelajaran bersuci itu mudah terdapat delapan materi antara lain: 

pengertian wudhu, syarat sah wudhu, rukun wudhu, sunah wudhu, lafal 

niat wudhu, lafal doa setelah wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, 

manfaat wudhu. 

i. Tayamum 

Nilai pendidikan ibadah tentang tayamum ditunjukkan pada 

episode bersuci tema tayamum. Pada tema tayamum ini Syamil dan Dodo 

kehabisan air untuk berwudhu sehingga diarahkan oleh pak guru untuk 

tayamum. Karena mereka belum memahami bagaimana tatacara 

tayamum, pak guru mengajari mereka bagaimana bertayamum yang benar 

dan apa saja yang membatalkan tayamum. Tema ini memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke tiga 

“bersuci itu mudah”. Pada pelajaran bersuci itu mudah terdapat enam 

materi antara lain: pengertian dan sebab diperbolehkannya tayamum, 

syarat tayamum, rukun tayamum, sunah tayamum, hal-hal yang 

membatalkan tayamum, dan praktik tayamum. 

2. Nilai Pendidikan Aqidah (Mengesakan Allah) 

Nilai pendidikan aqidah dalam film kartun Syamil dan Dodo 

ditunjukkan pada tema syahadatain. Pada tema ini Dodo menyaksikan 

bagaimana kokoh lim yang akan melafalkan syahadatain yang dibimbing oleh 

pak ustadz di masjid. Tema syahadatain ini memiliki relevansi dengan materi 
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fiqih kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke-2 Allah Tuhanku Muhammad 

Nabiku. Pada pelajaran ini terdapat beberapa materi antara lain: pengertian 

syahadat, lafal syahadat tauhid, lafal syahadat rasul.  

3. Nilai Pendidikan Akhlak (Akhlak terhadap Sesama Makhluk) 

Nilai pendidikan akhlak pada film kartun Syamil dan Dodo terdapat 

pada tema shalat, pada tema shalat dijelaskan bahwa menyayangi binatang 

adalah wujud dari baiknya shalat seeseorang. Sedangkan orang yang suka 

menyiksa binatang, maka shalat orang tersebut belum baik. Tema ini memiliki 

relevansi dengan materi akhlak kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah pelajaran ke-1 

tentang shalat. 

Dari ketiga  nilai pendidikan Islam di atas dapat diketahui bahwa 

aqidah, ibadah dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam 

ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan. Aqidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-

elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan 

agama. Sementara ibadah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang 

menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistematika 

menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. 

Atas dasar hubungan itu, maka seseorang yang melakukan suatu 

perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh aqidah atau keimanan, maka orang 

itu termasuk ke dalam kategori kafir. Seseorang yang mengaku beraqidah atau 

beriman, tetapi tidak mau melaksanakan ibadah, maka orang itu disebut fasik. 
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Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan ibadah tetapi 

dengan landasan aqidah yang tidak lurus disebut munafik. 

 

Tabel 1.2 Tabel relevansi nilai-nilai pendidikan Islam dalam film 

kartun Syamil dan Dodo dengan materi fiqih di Madrasah Ibtidaiyah. 

Nilai-nilai 

pendidikan Islam 

Nilai-nilai 

pendidikan Islam 

dalam film kartun 

Syamil dan Dodo 

 

Relevansi nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam 

film kartun Syamil dan 

Dodo dengan materi fiqih di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Nilai pendidikan 

aqidah: 

 

1. Iman kepada 

Allah 

2. Iman kepada 

malaikat 

3. Iman kepada 

rasul 

4. Iman kepada 

kitab Allah 

5. Iman kepada 

hari akhir 

6. Iman kepada 

qada‟dan qadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai pendidikan 

aqidah: 

 

1. Iman kepada 

Allah 

2. Iman kepada 

malaikat 

3. Iman kepada 

rasul 

4. Iman kepada 

kitab Allah 

5. Iman kepada 

qada‟dan qadar. 

Dari beberapa nilai aqidah 

yang terdapat dalam film 

kartun Syamil dan Dodo, 

yang memiliki relevansi 

dengan materi fikih di 

Madrasah Ibtidaiyah adalah 

Iman kepada Allah pada tema 

syahadatain. Walaupun 

syahadatain termasuk dalam 

lingkup aqidah,  syahadatain 

juga merupakan salah satu 

materi fiqih di kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah. 

Pelafalan yang ada pada film 

tersebut dapat dijadikan 

sebagai media pembelajaran 

untuk peserta didik, melalui 

tayangan film tersebut anak-

anak dapat menirukan 

pengucapan lafal syahadatain 

bersama-sama. 
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Nilai pendidikan 

akhlak: 

 

1. Akhlak 

terhadap Allah. 

2. Akhlak 

terhadap 

rasulullah. 

3. Akhlak 

terhadap diri 

sendiri. 

4. Akhlak 

terhadap 

keluarga. 

5. Akhlak 

terhadap 

tetangga. 

6. Akhlak 

terhadap 

masyarakat. 

7. Akhlak 

terhadap 

lingkungan 

hidup. 

Nilai pndidikan 

akhlak: 

 

1. Akhlak 

terhadap diri 

sendiri terdiri 

dari jujur, 

sabar, dan 

ikhlas. 

2. Akhlak 

terhadap 

lingkungan 

hidup yaitu 

akhlak terhadap 

sesama 

makhluk hidup 

contohnya tidak 

boleh menyiksa 

binatang 

Dari kedua nilai akhlak yang 

terdapat dalam film kartun 

Syamil dan Dodo, yang 

memiliki relevansi dengan 

fiqih di Madrasah Ibtidaiyah 

adalah tentang akhlak 

terhadap lingkungan hidup 

seperti saat Dodo menyiksa 

anjing kecil di jalan 

kemudian Syamil 

menegurnya bahwa orang 

yang melaksanakan shalat 

tidak boleh menyiksa 

binatang. Apabila orang 

tersebut shalat, maka 

shalatnya pasti belum baik. 

Hal yang berkaitan dengan 

shalat ini memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah. 

 

Nilai ibadah: 

 

1. Ibadah 

mahdhah terdiri 

dari shalat, 

zakat, puasa, 

haji, dan 

bersuci. 

2. Ibadah ghairu 

mahdhah terdiri 

dari belajar, 

berdoa, 

menolong 

orang lain dan 

sebagainya. 

Nilai ibadah: 

 

Ibadah mahdhah 

yang terdiri dari: 

1. Shalat lima 

waktu 

2. Rukun shalat 

3. Shalat jama‟ 

4. Puasa 

5. Zakat 

6. Haji 

7. Wudhu 

8. Tayamum. 

Dari beberapa nilai ibadah 

yang ada pada film kartun 

Syamil dan Dodo, yang 

memiliki relevansi dengan 

materi fiqih di Madrasah 

Ibtidaiyah adalah: 

1. Shalat lima waktu 

memiliki relevansi dengan 

materi fiqih pada kelas 1 

Madrasah Ibtidaiyah. 

2. Rukun shalat  memiliki 

relevansi dengan materi 

fiqih pada kelas 2 

Madrasah Ibtidaiyah 

3. Shalat jama‟  memiliki 

relevansi dengan materi 

fiqih pada kelas 3 

Madrasah Ibtidaiyah. 
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4. Syarat Imam memiliki 

relevansi dengan materi 

fiqih kelas 2 Madrasah 

Ibtidaiyah. 

5. Zakat memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 

4 Madrasah Ibtidaiyah. 

6. Puasa memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 

3 Madrasah Ibtidaiyah. 

7. Haji memiliki relevansi 

dengan materi fiqih kelas 

5 Madrasah Ibtidaiyah. 

8. Wudhu memiliki 

relevansi dengan materi 

fiqih kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah. 

9. Tayamum memiliki 

relevansi dengan materi 

fiqih kelas 3 Madrasah 

Ibtidaiyah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pengkajian dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, bahwa: 

1. Film kartun Syamil dan Dodo merupakan karya yang sarat dengan kandungan 

nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu meliputi nilai Aqidah/Tauhid (keimanan) 

meliputi: Iman kepada Allah dengan wujud mengesakan Allah dan 

syahadatain, Iman kepada Malaikat Allah, Iman kepada Rasul Allah, Iman 

kepada kitab-kitab Allah, Iman kepada Qada‟ dan Qadar. Adapun nilai 

Akhlak yaitu: akhlak terhadap diri sendiri meliputi ikhlas, jujur, dan sabar. 

Sedangkan nilai ibadah meliputi: ibadah mahdhah seperti shalat (shalat fardhu 

dan shalat sunnah), wudhu, tayamum, puasa, zakat, haji. 

2. Terdapat relevansi antara nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam 

film kartun Syamil dan Dodo dengan materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah, 

berikut ini relevansinya dengan materi fikih di Madrasah Ibtidaiyah: 

a. Nilai pendidikan ibadah meliputi: ibadah mahdhah yaitu shalat fardhu, 

shalat jama‟, rukun shalat, syarat imam, wudhu, tayamum, zakat, puasa, 

dan haji. 

b. Nilai pendidikan akidah yaitu mengesakan Allah tentang syahadatain. 
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c. Nilai pendidikan akhlak yaitu akhlak terhadap sesama makhluk Allah 

seperti menyayangi binatang. 

B. Saran 

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian yang 

telah penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada insan perfilman perlu mengoreksi diri dengan tidak hanya menyajikan 

materi film yang tidak mendidik. Produksi film perlu mengubah arahnya 

dengan tidak hanya berjalan dalam logika untung dan rugi dan menghasilkan 

unsur pendidikan. Hendaknya mereka menyadari juga bahwa sebagian 

penonton adalah anak-anak sehingga diharapkan dapat menyeleksi dan 

menyuguhkan film-film yang dapat merangsang perkembangan kejiwaan anak 

dengan baik 

2. Kepada pendidik dan pemerhati pendidikan agar selalu meningkatkan kualitas 

pendidikan Islam dengan media yang variatif, agar materi yang disampaikan 

dapat diterima dan dianalisis dengan maksimal oleh peserta didik, serta 

mampu menjiwai dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Orang tua agar memberikan pendidikan Agama kepada anak sejak dini agar 

dalam proses perkembangan belajarnya dapat terkontrol dan lebih bijak dalam 

memilih hal yang baik dan yang tidak baik untuk dilakukan. Orang tua 

hendaknya juga mendampingi anak-anak dalam menonton film di televisi atau 

media player sehingga dapat mengontrol dan mengarahkan anak untuk 

menonton acara yang sesuai untuk usianya, dan membimbing anak untuk 
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mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap film yang mereka tonton agar 

sebuah film tidak hanya sebagai media hiburan saja. 

4. Lembaga pendidikan pada umumnya dan lembaga pendidikan Islam pada 

khususnya, harus menekankan penanaman nilai terhadap peserta didiknya. 

Karena dengan nilai yang ia yakini, seseorang akan bersikap positif, maka 

positif itu pula tindakan yang ia lakukan, tetapi sebaliknya bila negatif nilai 

yang ia yakini, maka negatif pula sikap dan tindakan yang akan ia 

realisasikan. 
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