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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara etimologis kata “nilai” atau “value” berasal dari bahasa 

latin “valere” dan bahasa prancis kuno “valoir”.1 Dalam kamus Bahasa 

Indonesia nilai diartikan harga atau sifat-sifat (hal-hal) yang penting 

bagi manusia.2 Menurut Sumantri, nilai merupakan hal yang terkandung 

dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak 

merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan hati.3 

Nilai dapat juga diartikan sebagai suatu pola ukuran atau merupakan 

suatu tipe atau model. Umumnya nilai bertalian pengakuan atau 

kebenaran dan bersifat umum, tentang baik atau buruk.4
 

Berdasarkan pengertian nilai, tidak ada paling benar atau paling 

salah. Kesemuanya saling melengkapi karena nilai bersifat subyektif 

tergantung dari sudut mana dan siapa yang memandang. Adakalanya 

suatu nilai dianggap baik di sebuah tempat namun di anggap buruk di 

tempat lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai adalah konsep yang 

____________ 

1Rahmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: 
Alfabeta, 2004), h. 7. 

2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 783. 

3Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, Ilmu dan Aplikasi 

Pendidikan Bagian III, (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007), h. 43. 

4Iif Khoiru Ahmadi & Hendro Ari Setyono Sofan Amri, Pembelajaran 
Akselerasi, cet. I (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2011), h. 139. 
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bersifat abstrak dan subyektif dari hati dan akal manusia atau 

masyarakat dalam memaknai hal-hal yang dianggap baik, benar, salah 

dan buruk dilingkungan tertentu untuk mencapai tujuan yang berharga 

dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. 

Kata pendidikan menurut pengertian bahasa berasal dari bahasa 

Arab yaitu "tarbiyah", dengan kata kerja "raba yarbu" yang berarti 

“tumbuh” dan “berkembang”.5 Menurut Muhammad Noor Syam, 

pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai, 

terutama yang meliputi kualitas kecerdasan, nilai ilmuan, nilai moral, 

dan nilai agama kesemuanya tersimpul dalam tujuan pendidikan, yakni 

membina kepribadian ideal.6 Dengan demikian, nilai pendidikan adalah 

konsep yang bersifat abstrak dan subyektif dalam proses pembelajaran 

untuk memaknai hal-hal yang dianggap baik, benar, salah, dan buruk di 

lingkungan tertentu demi mencapai tujuan pendidikan. 

Sementara itu, secara etimologi (bahasa) kata akhlak berasal 

dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq (khuluqun). 

Khuluq berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabi‟at.7 

Menurut M. Abdullah Diroz akhlak adalah suatu kesatuan dalam 

kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak berkombinasi membawa 

kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak 

____________ 

5Musthofa Rahman, Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Qur’an, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), h. 57. 

6Jalaludin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan (Manusia, Filsafat 

dan Pendidikan), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 136. 

7Yatimin Abdullah, Study Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, 
(Jakarta: Amzah, 2007), h. 4. 
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baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak buruk).8 Sedangkan 

menurut Imam Al-Ghazali akhlak adalah sikap yang mengakar dalam 

jiwa seseorang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan 

gampang, tanpa perlu kepada pemikiran dan pertimbangan. Jika dari 

sikap itu lahir perbuatan baik dan terpuji, baik dari segi akal syara‟, 

maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika darinya lahir perbuatan 

tercela, maka sikap tersebut disebut akhlak yang buruk.9 Uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah segala perilaku dan ucapan 

yang muncul secara spontan tanpa melalui proses pemikiran panjang 

karena sifat dan nilai-nilai yang ada sudah terinternalisasi dalam jiwa 

dan menjadi pembiasaan. Sedangkan nilai pendidikan akhlak itu sendiri 

adalah konsep yang bersifat abstrak dan subyektif dalam proses 

pembelajaran akhlak untuk memaknai hal-hal yang dianggap baik, 

benar, salah, dan buruk dilingkungan tertentu demi mencapai tujuan 

pendidikan akhlak. 

Selanjutnya Kartun (cartoon) berasal dari bahasa Italia cartone, 

yang artinya kertas. Pada mulanya kartun adalah penamaan bagi sketsa 

pada kertas a lot (stout paper) sebagai rancangan atau desain untuk 

lukisan kanvas atau dinding. Pada saat ini kartun adalah gambar yang 

bersifat dan bertujuan sebagai humor.10 Untuk kalangan anak-anak, film 

____________ 

8Ahmad Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 
14. 
 

9Rosihan Anwar, Akhlak Tasawuf, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 
13. 

 
10Wijana, Kartun: Studi Tentang Permainan Bahasa, (Yogyakarta: 

Ombak 2004), h. 4. 
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kartun merupakan film yang paling digemari, namun film kartun tidak 

hanya memiliki plusnya saja, akan tetapi juga memiliki minusnya.  

Adapun lebih lanjut plusnya dari film kartun adalah film kartun 

bisa dimamfaatkan 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. 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 

Boboy, Naruto, Sponge Bob, Upin dan Ipin, Tom and Jerry, Doraemon, 

dan sebagainya. Sayangnya dibalik keakraban tersebut terdapat 

minusnya. Film kartun yang bertemakan kepahlawanan misalnya, 

pemecahan masalah tokohnya cenderung dilakukan dengan cepat dan 

mudah melalui tindakan kekerasan. 

Alasan pemilihan film kartun Dodo dan Syamil adalah karena 

film ini cukup bagus dengan menggunakan animasi yang didesain 

dengan komputer. Topik ceritanya cukup bagus dan Islami, dibanding 

dengan film jenis dari Barat ataupun Jepang yang sering mengumbar 

kekerasan dan pamer aurat, jelas film ini sangat baik untuk mendidik 

akhlak anak, sehingga bisa hidup sesuai ajaran Islam. 

Film yang menjadi objek penelitian ini adalah film animasi 

Dodo dan Syamil Episode “Akhlak Mulia” merupakan film kartun 

buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Rumah Animasi Indonesia, 

telah berdiri sejak tahun 2003. Tokoh utamanya adalah Dodo dan 

Syamil. Dodo digambarkan sebagai anak yang sedikit nakal, sementara 

Syamil sebaliknya. Walaupun begitu, mereka berdua bersahabat. Hal 
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yang paling penting dalam film ini adalah membantu anak-anak dalam 

memahami Islam dengan sangat mudah dan indah.11 

Film kartun Dodo dan Syamil kaya akan pendidikan akhlak, 

setiap episode dalam film ini selalu menampilkan nilai pendidikan, 

ditampilkan melalui perilaku atau omongan yang dilakukan oleh para 

pemain film kartun Dodo dan Syamil. Film kartun Dodo dan Syamil 

banyak mengandung nilai-nilai pendidikan ini bisa dijadikan sebagai 

media bagi proses pembelajaran anak dirumah, karena dalam film kartun 

ini kita akan menemukan beberapa hikmah bernafaskan islami. 

Proses internalisasi film kartun Dodo dan Syamil kepada anak 

adalah dengan melihat isi dari film kartun tersebut, melalui adegan-

adegan para pemain film, karena di dalamnya terdapat pesan-pesan 

pembelajaran, budi pekerti serta akhlak yang baik. 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 Dodo dan Syamil mendorong mereka untuk 

mempraktekkan perilaku-perilaku baik yang diperankan oleh para 

pemain film tersebut. Bagi para pendidik, dalam hal ini adalah orang tua 

sangat perlu membekali anak didiknya dengan materi-materi atau pokok 

pokok dasar pendidikan sebagai pondasi hidup yang sesuai dengan arah 

perkembangan jiwanya. Karena Pokok-pokok pendidikan yang harus 

ditanamkan pada anak didik yaitu, keimanan, akhlak, kesehatan, ibadah, 

sosial. Penanaman nilai-nilai pendidikan ini memerlukan metode atau 

cara yang dapat mempermudah penanaman nilai-nilai pendidikan. 

____________ 
 
11Ita, Syamil dan Dodo Serial Kartun Islami, (Jawa Tengah: Suara 

Merdeka, 2014), h. 10. 
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Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi persoalan inti adalah 

bagaimana kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam film itu. 

Untuk mengetahui lebih lanjut nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam film kartun tersebut kiranya perlu diangkat, serta 

membahas secara menyeluruh terhadap kasus itu atau hal di atas, oleh 

karena itu di tuliskan sebuah penelitian untuk meneliti dan menelaah, 

kemudian mengangkat skripsi dengan judul Nilai-nilai Pendidikan 

Akhlak Dalam Film Kartun Dodo dan Syamil. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang tergambar dalam latar 

belakang masalah, kiranya yang menjadi permasalahan inti adalah 

mendeteksinya nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

film kartun tersebut. Untuk menjawab pemasalahan tersebut dapat di 

jabarkan dalam pertanyaan penelitian berikut ini. 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam 

film kartun Dodo dan Syamil? 

2. Apa saja kontribusi film kartun Dodo dan Syamil terhadap 

pembelajaran? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan akhlak yang 

terkandung dalam film kartun Dodo dan Syamil. 

2. Untuk mengetahui apa saja kontribusi film kartun Dodo dan 

Syamil terhadap pembelajaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap 

dunia pendidikan dalam upaya membentuk akhlak dari media 

film. 

2. Memberikan tambahan wacana kepada publik tentang nilai-

nilai pendidkan akhlak yang terkandung dalam film kartun 

Dodo dan Syamil. 

3. Menumbuhkan pemahaman kepada pendidik dan orang tua 

mengenai film sebagai media pendidikan akhlak. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pemahaman agar tidak terjadi kesalah 

pahaman tentang judul tersebut maka perlu kiranya ada penegasan 

istilah yang berkaitan dengan judul tersebut, yakni: 

1. Nilai 

Nilai adalah suatu keyakinan yang membuat seseorang 

bertindak atas dasar pilihannya, nilai yang diambil adalah nilai tinggi 

luhur, mulia, suci, dan jujur. 

2. Pendidikan Akhlak 

a. Akhlak 

Akhlak adalah suatu sifat yang sudah melekat dalam jiwa 

seseorang untuk berbuat dan berkehendak sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya tanpa perlu berfikir dan merenung. 
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b. Pendidikan 

Pendidikan adalah proses pembelajaran yang dilakukan secara 

terus menerus kepada peserta didik dengan tujuan agar peserta didik 

mampu menjadi pribadi yang kamil (sempurna) secara lahir dan batin. 

c. Pendidikan akhlak 

Adapun maksud dari pendidikan akhlak adalah pendidikan 

mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia, sehingga 

menjadi manusia yang seimbang dalam arti terhadap dirinya maupun 

terhadap luar dirinya. 

3. Film Kartun 

Kartun adalah gambar bergerak yang menggunakan simbol-

simbol serta karakter untuk menyampaikan pesan-pesan cepat dan 

ringkas. Dan memiliki kemampuan untuk menarik perhatian, 

mempengaruhi sikap maupun tingkah laku. 

4. Dodo dan Syamil 

Syamil dan Dodo merupakan kartun anak-anak mengajarkan 

pengetahuan Islam. Tokoh utamanya adalah Syamil dan Dodo. Syamil 

anak yang baik sedangkan dodo sedikit nakal. Walaupun begitu mereka 

berdua bersahabat. 

Kisah dalam serial Syamil dan Dodo sederhana, diangkat 

berdasarkan kisah sehari-hari, tapi dikemas menarik dengan adegan dan 

cerita lucumembuat anak-anak tertawa. Hal yang lebih penting adalah 

membantu anak-anak memahami Islam lebih mudah dan indah. 
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F. Kajian 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: 

Pertama, Skripsi Pravangasta Ayu Maristasari dengan judul 

“Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah Akhlak Dalam Film Negeri 5 Menara 

dan Relevansinya dengan pembelajaran di MI”. Hasi penelitian 

Pravangasta Ayu Maristasari menunjukkan bahwa: 1) film Negeri 5 

Menara terdapat serangkaian nilai-nilai pendidikan aqidah akhlak yang 

perlu ditanamkan pada setiap jiwa manusia terutama peserta didik. 2) 

penggunaan film Negeri 5 Menara sebagai alat bantu dalam pendidikan 

Islam sangat relevan dengan pembelajaran di MI saat ini. 3) film Negeri 

5 Menara juga dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari 

umat islam dan dapat menjadi contoh dan motivasi untuk sumber 

semangat menghadapi masa depan.12 

Kedua, Skripsi Lutfiah dengan Judul “ Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazi”. 

Hasil penelitian Khairul Anam menjelaskan bahwa dalam novel Ayat-

Ayat Cinta sarat akan nilai-nilai pendidikan islam. Nilai-nilai pendidikan 

____________ 
 

12Prapangasta Ayu Maristasari, “Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah 

Akhlak Dalam Film Negeri 5 Menara Dan Relavansinya Dengan Pembelajaran 
Di MI”, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtadiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN  Sunan Kalijaga, 2013.  
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tersebut adalah nilai pendidikan aqidah, nilai pendidikan ibadah, nilai 

pendidikan akhlak. Dan nilai pendidikan sosial.13 

Ketiga, Moh. Supriyadi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan 

Islam Dalam Film Kartun Upin dan Ipin Pada Episode Tema 

Ramadhan” 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, penghargaan, cinta, toleransi, tanggung  jawab, kebahagiaan, 

kerjasama, kejujuran, kerendahan hati, kebebasan, kesederhanaan, 

persatuan.14 

Dari beberapa kajian pustaka diatas, maka jelaslah bahwa 

tulisan skripsi yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak 

dalam film kartun Dodo dan Syamil belumlah ada yang membahasnya. 

Dari hal inilah, penulis memaparkan dan menganalisis tentang nilai-nilai 

pendidikan akhlak dalam film kartun Dodo dan Syamil serta kontribusi 

film Dodo dan Syamil dalam Pembelajaran. 

 

 

____________ 
 
13Khairul Anam, “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Novel Syat-

Ayat Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazi”, Skripsi, Banda Aceh: Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, UIN Ar-Raniry, 2011. 
 

14Moh. Supriyadi “Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Film Kartu 
Upin dan Ipin Pada episode Tema Ramadhan”. Skripsi, Semarang: Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi 

pustaka (library research), yaitu bentuk pengumpulan data yang 

bersumber pada perpustakaan (baik perpustakaan individu maupun 

lembaga), karena data yang diteliti berupa buku-buku, naskah-naskah, 

atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan.15 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang 

berusaha mengungkapkan suatu masalah atau peristiwa sebagaimana 

adanya. Hasil penelitian ditekankan secara obyektif tentang keadaan 

yang sebenarnya diobyek yang diteliti.16 Akan tetapi untuk mendapatkan 

manfaat yang lebih luas, perlu disertai interpretasi-interpretasi yang 

kuat. 

2. Sumber Data  

Data adalah fakta/informasi atau keterangan-keterangan yang 

merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan 

pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala.17 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, sumber yang dipergunakan 

diklasifikasikan ke dalam sumber utama dan sumber pendukung. 

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah: 

____________ 

15Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press, 2007), h. 33. 

16Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gang Persada, 

2009), h. 64. 

17Rusdi Pohan, Penelitian Pendidikan, (Banda Aceh: Fakultas 
Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, 2005), h. 39. 
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a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden atau obyek yang diteliti atau ada hubungannya 

dengan yang diteliti.18 Dalam penelitian ini data primer yang 

digunakan adalah data yang bersumber dari VCD film Dodo 

dan Syamil. 

b. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumber obyek yang diteliti. Perpustakaan, arsip 

perorangan dan sebagainya. Sedangkan data sekunder dalam 

penelitian ini diambil dari sebagian literatur seperti buku-buku, 

artikel dan hal lain yang berhubungan dengan obyek 

pembahasan.  

c. Sumber data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau 

sumber sekunder. Contoh abstrak, almanak, buku petunjuk, 

buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, sumber 

biografi, dan timbangan buku.19 Dalam penelitian ini data 

tersier yang digunakan adalah data yang bersumber dari kamus. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal 

atau variable yang berupa catatan, transkip, surat kabar, buku, majalah 

____________ 

18Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2010), h. 139. 

 
19Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006), cet VIII, h. 113 
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dan sebagainya.20 Dalam skripsi ini dilakukan pengamatan terhadap film 

kartun Dodo dan Syamil, 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. Mentrasfer gambar ke dalam tulisan 

d. Menganalisis isi untuk kemudian mengklasifikasikan 

berdasarkan pembagian yang telah ditentukan 

2) Data sekunder 

Data utama dicocokkan dengan buku-buku bacaan yang 

relevan. 

4. Instrumen Penelitian 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai 

instrument. Instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan, agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.
21

 Dalam penelitian ini, 

peneliti sendiri yang melakukan penafsiran makna dan menemukan 

nilai-nilai tersebut. Peneliti juga merupakan perencana, pelaksana 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi 

____________ 
 
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 

cet. VIII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231. 

 
21Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2000), h. 134. 
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pelapor hasil penelitian.22 Kegiatan melihat cerita film Dodo dan Syamil 

dan peneliti bertindak sebagai penganalisa yang aktif mengenali, 

mengidentifikasi satuan-satuan tutur yang merupakan penanda dalam 

satu-satuan peristiwa yang di dalamnya terdapat gagasan-gagasan dan 

pokok pikiran hingga menjadi sebuah keutuhan makna. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis isi (content 

analysis) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi, kemudian 

didokumentasikan dalam rekaman, baik dalam gambar, suara maupun 

tulisan.23 Kemudian dilakukan interpretasi secara deskriptif yaitu dengan 

memberikan gambaran dan penafsiran serta uraian tentang data yang 

telah terkumpul. Langkah-langkah analisa data primer dan sekunder 

adalah sebagai berikut. 

1. Data primer 

a. Memutar film yang dijadikan obyek penelitian. 

b. Mentransfer rekaman kedalam bentuk tulisan atau 

sekenerio. 

c. Menganalisa isi film dan mengklasifikasikannya mengenai 

materi dan muatan-muatan pendidikan yang terdapat dalam 

film tersebut. 

 

____________ 
 
22Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosda Karya, 2002), h. 121. 
 
23Abbas Tashakkori dan Charles Tedlie, Mixed Methodology: 

Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, terjemahan Puspa 
Priadi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 198. 
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2. Data sekunder 

Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang 

digunakan. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Sebagai upaya untuk memeriksa keabsahan data peneliti 

menggunakan Teknik ketekunan pengamat, yakni peneliti secara tekun 

memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan 

unsur yang relevan dengan persoalan yang diteliti. Setelah mendapatkan 

data-data, peneliti mendiskusikan data yang di peroleh dengan teman 

yang sejurusan. Peneliti mengamati secara mendalam pada film agar 

data yang ditemukan dapat dikelompokkan sesuai dengan kategori yang 

telah dibuat dengan tepat. 

Selain itu dalam pengumpulan data peneliti dipandu rambu-

rambu yang berisi ketekunan studi dokumentasi tentang nilai-nilai 

pembelajaran akhlak. Perolehan tersebut dilakukan peneliti dengan 

identifikasi data sesuai dengan arah permasalahan dalam penelitian. 

Adapun rambu-rambu tersebut antara lain: 

a. Dengan bekal pengetahuan, wawasan, kemampuan dan 

kepekaan peneliti melakukan pembacaan sumber data secara 

berulang-ulang untuk menghayati dan memahami secara kritis 

dan utuh terhadap sumber data. 

b. Peneliti menganalisa film dan mengambil data atau cerita. 

Langkah ini di pandu dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

Adapun teknik dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis 

merujuk pada teknik yang telah disusun oleh Tim Penyusun Buku 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Konsep Pendidikan Nilai 

1. Makna Nilai Dalam Pendidikan Akhlak 

Nilai merupakan objek keinginan yang mempunyai kualitas dan 

dapat menyebabkan seseorang mengambil sikap, baik setuju maupun 

memberi sifat-sifat tertentu.24 Nilai itu bersifat abstrak, tidak bisa dilihat 

oleh panca indera, nilai merupakan sifat-sifat penting dan berguna bagi 

kemanusiaan, seperti nilai-nilai agama perlu diindahkan atau nilai-nilai 

baik lainnya yang perlu diindahkan juga. 

Tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan kepribadian 

manusia yang matang secara intelektual, emosional dan spiritual. Karena 

itu, komponen esensial kepribadian manusia adalah nilai (value) dan 

kebijakan (virtues).25 Pendidikan Islam berarti pembentukan pribadi 

muslim yang mengamalkan sepenuhnya ajaran Allah Swt dan Rasul-

Nya. Pendidikan Islam memiliki nilai-nilai yang meliputi: 

a. Nilai iman atau akidah 

Akidah secara etimologi berarti ikatan, sangkutan. Dalam 

pengertian teknis, akidah berarti iman atau keyakinan.26 Akidah Islam 

dikaitkan dengan rukun iman yang menjadi asas seluruh ajaran Islam. 

____________ 
 
24Iif Khoiru Ahmadi & Hendro Ari Setyono Sofan Amri, 

Pembelajaran Akselerasi, cet. I, (Jakarta: Prestasi Pustakakarya, 2011), h. 139. 
 

25Sudiono, Ilmu Pendidikan Islami, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 3. 

 
26Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 199. 
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Kedudukan akidah sangat sentral dan fundamental karena menjadi asas 

dan gantungan segala sesuatu dalam Islam dan menjadi titik tolak 

kegiatan seorang muslim. Akidah Islam berawal dari keyakinan zat 

mutlak Yang Maha Esa yang disebut Allah Swt. Tauhid adalah kemaha 

Esaan Allah Swt dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya. 

Tauhid bukan hanya keyakinan tetapi perbuatan ibadah secara 

ikhlas kepada Allah Swt semata. Tauhid adalah mengesakan Allah Swt 

dengan ibadah. Ibadah tersebut adalah ibadah yang sudah Allah Swt 

turunkan atau Allah Swt perintahkan. Menjalankan perintah dan 

menjauhi larangan-Nya juga termasuk ibadah kepada Allah Swt. Tauhid 

menjadi inti rukun iman dan prima causa seluruh keyakinan Islam. 

Apabila seseorang  telah menerima tauhid sebagai prima causa yakni 

asal yang pertama, asal segala-galanya dalam keyakinan Islam, maka 

rukun iman yang lain adalah akibat logis (masuk akal) penerimaan 

tauhid.27 

Seseorang yakin bahwa Allah Swt mempunyai kehendak 

sebagai bagian dari sifat-Nya maka orang akan yakin dengan adanya 

malaikat ciptaan Allah Swt untuk melaksanakan dan menyampaikan 

kehendak-Nya kepada para rasul, kini dihimpun dalam kitab-kitab untuk 

dijadikan pedoman hidup. Kehidupan suatu saat akan berakhir, dan kita 

yakin adanya hari akhir untuk memasuki kehidupan baru bersifat kekal, 

di alam baka manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas 

perbuatan dibumi, Qada’ dan Qadar yang berlaku dalam kehidupan 

membawa akibat dikehidupan akhirat kelak. 

____________ 
 

27Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam..., h. 199-200. 
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Pokok keyakinan Islam disebut rukun iman, yaitu (a) keyakinan 

kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, (b) keyakinan kepada 

malaikat-malaikat, (c) keyakinan kepada kitab-kitab Allah Swt, (d) 

keyakinan kepada para nabi dan rasul Allah Swt, (e) keyakinan akan 

adanya hari akhir, (f) keyakinan pada qada‟ dan qadar Allah Swt. 

Pendidikan Islam pada akhirnya ditujukan untuk menjaga dan 

mengaktualisasikan potensi ketauhidan melalui berbagai upaya edukatif 

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 

b. Akhlak 

Akhlak menjadi masalah penting dalam perjalanan hidup 

manusia. Akhlak memberi norma-norma baik dan buruk yang 

menentukan kualitas pribadi manusia. Dalam Islam, norma-norma baik 

dan buruk telah ditentukan dalam Al-Qur‟an dan sunnah. 

 Akhlak atau budi pekerti (perilaku yang baik, bijaksana dan 

manusiawi) mengandung makna ideal, tergantung dari pelaksanaannya 

malalui tingkah laku yang mungkin positif atau negatif, baik dan buruk. 

Akhlak merupakan gambaran sifat batin manusia dan gambaran bentuk 

lahiriah manusia, seperti raut wajah, gerak anggota badan dan seluruh 

tubuh. Dalam bahasa yunani pengertian khuluq ini disamakan dengan 

ethicos atau ethos, artinya adab kebiasaan, perasaan batin, 

kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.  Etichos kemudian 

berubah menjadi etika.28  

Dilihat dari sudut istilah (terminologi) akhlak ialah suatu 

kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi 

____________ 
 

28 Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an, 
(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), h. 2-3. 
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kepribadian. Dari sinilah timbul berbagai macam perbuatan dengan cara 

spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran. Dapat 

dirumuskan bahwa akhlak ialah ilmu yang mengajak manusia berbuat 

baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhan, 

manusia dan makhluk sekelilingnya. 

 Secara garis besar, akhlak dibagi menjadi dua yaitu akhlak 

terhadap Allah Swt dan akhlak terhadap semua makhluk. Moral berarti 

adat-istiadat. Adat-istiadat digunakan untuk menentukan batas-batas 

suatu sifat, kehendak, pendapat atau perbuatan yang layak dikatakan 

benar, salah, baik, buruk dan dapat dilihat apakah perbuatan itu sesuai 

dengan adat- istiadat umum, sehingga bisa diterima oleh masyarakat 

dilingkungan tertentu. 

2. Pembagian Nilai 

Nilai menjadi rujukan dan keyakinan dalam menentukan 

pilihan. Nilai merupakan pedoman kepercayaan yang mendalam 

mengenai sesuatu hal penting. Hal ini disebabkan karena nilai secara 

langsung akan mempengaruhi perilaku dan tertanam kuat dalam 

kebudayaan keluarga dan masyarakat. Nilai bahkan berfungsi sebagai 

tujuan dan motifasi serta berperan sebagai prinsip-prinsip petunjuk 

dalam kehidupan seseorang. Apabila nilai telah integral dalam 

kehidupan seseorang, maka akan tampak dalam pola sikap, niatdan 

perilaku. 

Para ahli filsafat pendidikan membagi nilai kedalam beberapa 

kelompok. Pengelompokan nilai oleh para ahli tersebut sangat beragam 

karena tergantung kepada cara berfikir dan sudut pandang yang 
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digunakan. Namun demikian pada dasarnya pembagian nilai dalam 

kehidupan manusia dan karakteristik nilai secara hirarkis.29 

Dalam teori nilai pendidikan, setidaknya terdapat enam 

orientasi nilai pendidikan yang sering dijadikan rujukan oleh manusia 

dalam kehidupannya. Enam nilai tersebut cenderung menampilkan 

sosok yang khas terhadap pribadi seseorang.30 Oleh karena itu, teori nilai 

tersebut sering disebut dengan istilah tipe manusia, yaitu setiap orang 

memiliki orientasi lebih kuat pada salah satu nilai. Adapun enam bentuk 

nilai pendidikan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Ekonomi 

Dalam nilai ekonomis yang menjadi pertimbangan adalah 

untung rugi. Oleh karena itu, obyek pertimbangannya adalah harga dari 

suatu barang atau jasa. Nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu 

bagi kehidupan manusia.31 Dengan demikian pertimbangan nilai bersifat 

relative praktis. 

b. Nilai Estetik 

Estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan 

keharmonisan. Bila ditilik dari sisi dan subyeknya akan muncul kesan 

____________ 

29Mulyana Rahmat, Mengartikulasi Pendidikan Nilai, (Bandung: 
Alfabet, 2004), h. 32. 

30Dani Koesomo, pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di 

Zaman Global, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 198. 

31Tim Pertimbangan Ilmu Pendidikan, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, 
(Jakarta: Grasindo, 2007), h. 303. 
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indah dan tidak indah.32 Oleh karena itu, nilai estetika berbeda dengan 

nilai teoritik. Nilai estetika lebih mencerminkan pada keagamaan, 

sementara nilai teoritik mencerminkan pada pengalaman. Dengan kata 

lain, nilai estetik lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi 

seseorang bersifat subyektif, sedangkan nilai teoritik melibatkan 

pertimbangan obyektif diambil dari kesimpulan atas sejumlah fakta 

kehidupan. Dalam kaitannya dengan nilai ekonomi, nilai estetik melekat 

pada kualitas barang atau tindakan yang diberi bobot secara ekonomis. 

Ketika suatu tindakan memiliki sifat indah maka dengan sendirinya ia 

akan memperoleh nilai ekonomis yang  tinggi. 

Moral merupakan makna yang terkandung dalam karya seni, 

yang di syaratkan lewat cerita. Moral dapat dipandang sebagai tema 

dalam bentuk sederhana, tetapi tidak semua tema merupakan moral.33 

Moral merupakan kemampuan seseorang membedakan antara baik dan 

buruk. Nilai moral terkandung dalam karya seni yaitu bertujuan untuk 

mendidik manusia agar mengenal nilai-nilai etika merupakan nilai baik 

dan harus dikerjakan, sehingga tercipta suatu tatanan hubungan manusia 

dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi, dan bermanfaat bagi 

masyarakat, lingkungan, dan alam sekitar. 

c. Nilai Sosial 

Sosial berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau 

kepentingan umum. Nilai pendidikan sosial merupakan hikmah dapat 

diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial. Perilaku sosial 

____________ 

32Sardiman, Sejarah I, (Jakarta: Yudhistira, 2002), h. 18. 
 
33Sadirman, Sejarah I...,  h. 18. 
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berupa sikap seseorang terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya serta 

ada hubungannya dengan orang lain, cara berfikir, dan hubungan sosial  

bermasyarakat antar individu. Nilai pendidikan sosial yang ada dalam 

karya seni dapat dilihat dari cerminan kehidupan yang di 

interpretasikan.34  

Nilai pendidikan sosial mengacu pada hubungan individu 

dengan individu yang lain dalam sebuah masyarakat. Bagaimana 

seseorang harus bersikap, bagaimana cara mereka menyelesaikan 

masalah, dan menghadapi situasi tertentu juga termasuk dalam nilai 

sosial.35 Nilai pendidikan sosial akan menjadikan manusia sadar akan 

pentingnya kehidupan berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara 

satu individu dengan individu yang lainnya. 

d. Nilai Agama 

Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara 

mendalam dalam lubuk hati manusia sebagai sifat dasar manusia. Religi 

tidak hanya menyangkut segi kehidupan secara lahiriah melainkan juga 

menyangkut keseluruhan diri pribadi manusia secara total dalam 

integrasi hubungan nya ke dalam ke Esaan Tuhan. Nilai-nilai religius 

bertujuan untuk mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntunan 

agama dan selalu ingat kepada Tuhan.36 Nilai-nilai religius yang 

terkandung dalam karya seni dimasukkan agar penikmat karya tersebut 

____________ 
 
34Andreas Soeroso, Sosiologi, (Jakarta: Yudhistira, 2002), h. 46. 
 
35Bagja Waluya, Soeroso, Sosiologi, (Jakarta: Yudhistira, 2002), h. 46. 

 
36Zakiyudin Baidhawi, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, 

(Jakarta: Erlangga, 2002), h. 120. 
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mendapat renungan-renungan dalam kehidupan yang bersumber pada 

nilai-nilai agama. 

e. Nilai Budaya 

Nilai-nilai budaya merupakan sesuatu yang dianggap baik dan 

berharga oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa yang belum 

tentu dipandang baik pula oleh kelompok masyarakat atau suku bangsa 

lain sebab nilai budaya membatasi dan memberikan karakteristik pada 

suatu masyarakat dan kebudayaannya. Nilai dari adat, hidup dan berakar 

dalam alam pikiran masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai budaya 

lain dalam waktu singkat.37 Uraian diatas dapat dilihat nilai-nilai 

pendidikan banyak mengandung pesan berisi tentang norma-norma 

dalam tatanan kehidupan masyarakat. Diantara pesan-pesan tersebut 

secara garis besar terdapat nilai-nilai kehidupan yaitu religius, etika, 

estetika, sosial dan budaya yang masing-masing merupakan nilai 

pendidikan di dalam proses kehidupan masyarakat. 

3. Tujuan dan Manfaat Nilai 

Nilai merupakan sesuatu yang dianggap berharga, 

dipergunakan sebagai landasan, pedoman atau pegangan seseorang 

dalam menjalankan sesuatu sebagai pengukuran terhadap apa yang telah 

kita kerjakan atau usahakan. Sesuatu bernilai berarti sesuatu itu berharga 

atau berguna bagi kehidupan manusia. Nilai bertujuan untuk membentuk 

manusia berkarakter yang sesuai dengan wahyu, aturan, dan kebiasaan. 

Manfaat nilai yaitu mengukur prilaku manusia terhadap sikap 

pribadi dan sikap orang lain agar tatanan hidup dimasyarakat menjadi 

____________ 
 
37Mohammad Surya, Bunga Rampai Guru dan Pendidikan, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2004), h. 54. 



                                                                                       25 

 

 

 

 

harmonis dan seimbang sesuai ketentuan yang ada. Sebuah hasil karya 

memiliki nilai yang luar biasa dalam penceritaannya. Sebuah karya 

sastra akan memiliki nilai yang luar biasa jika sang pengarang dalam 

proses pembuatan karyanya mampu melibatkan semua aspek 

didalamnya. Sebuah karya sastra yang bernilai tinggi akan terasa jika 

membaca isinya yang mampu melibatkan batin pembaca dengan nuansa 

yang imajinatif pengarang berikan.38 Maka, dari sini diperoleh 

kesimpulan sebuah karya yang berkualitas, yang memiliki nilai tinggi 

dapat dilihat dari kemampuan pengarang dalam menghasilkan sebuah 

karya. Dan dari sini pula, dapat disimpulkan apakah karya tersebut yang 

memiliki nilai tinggi atau memiliki nilai yang rendah. 

 

c. Konsep Pendidikan Akhlak 

1. Pengertian Pendidikan Akhlak 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis yang dilakukan 

tidak hanya untuk memanusiakan manusia tetapi juga agar manusia 

menyadari posisinya sebagai makhluk sempurna. Dasar pengetahuan 

seseorang serta tingkat pendidikan yang dimilikinya akan 

mempengaruhi sikapnya terhadap ajarannya. Remaja terpelajar akan 

menjadi lebih kritis terhadap ajarannya, terutama yang banyak 

mengandung ajaran serta bersifat dogmatif. Apa lagi jika mereka 

____________ 
 
38Irma Nur faizah, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak YangTerkandung 

dalam Novel Hafalan Shalat Delisa Karya Darwis tere-liye”, skripsi, (Jakarta: 
Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2014), h. 10. 
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memiliki kemampuan untuk menafsirkan ajaran yang dianutnya itu 

secara rasional.39 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.40 

Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama 

dari sudut pandangan masyarakat dan kedua segi pandangan individu. 

Dari segi pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewaris 

kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup 

masyarakat tetap berlanjut. Atau dengan kata lain, masyarakat 

mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke 

generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Dari segi 

pandangan individu pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi 

yang terpendam dan tersembunyi.41 Dari uraian di atas pendidikan 

adalah untuk menciptakan generasi pewaris kebudayaan agar tetap 

berlanjut dari masa kemasa. 

____________ 
 
39Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 79. 

40Saleh, Abdurrahman, pendidikan Agama dan Pembangunan Watak 

Bangsa, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 15. 

41Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka 
Al-Huda Baru, 2008), h. 1. 
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Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan hidup serta perhatian 

umat manusia sejati, melalui unsur-unsur pokok mental dan sosial yang 

dicapai, unsur pokok kepribadian sosial dan mental tersebut hanya 

melalui pendidikan. Karena itu, inti dasar pendidikan membantu 

mendapatkan ciri-ciri umat manusia dengan demikian perlu bagi para 

individu dan masyarakat dalam derajat yang sama.42 

Pendidikan disini diartikan sebagai upaya sadar dilakukan oleh 

mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, 

pengembangan serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka 

dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikat kejadiannya. Jadi dalam 

pengertian ini pendidikan Islam tidak dibatasi oleh instuti 

(kelembagaan) ataupun pada lapangan pendidikan tertentu.43 

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan 

adalah proses pengembagan potensi yang ada dan tersembunyi dalam 

diri manusia, agar generasi muda sebagai pewaris kebudayaan dapat 

hidup sesuai dengan ajaran-ajaran yang berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Hadist, baik dilakukan secara lembaga atau kelompok maupun 

perorangan atau individu. 

2. Macam-macam Akhlak 

Akhlak merupakan kepribadian seorang muslim, ketika seorang 

telah meninggalkan akhlaknya, ketika itu pula ia telah kehilangan jati 

diri dan masuk dalam kehinaan. Oleh karena itu dengan akhlak inilah 

____________ 

42Al-Qarashi, Baqir Sharif, Seni Mendidik Islami (Kiat-kiat 
menciptakan generasi unggul), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 20-32. 

43Al-Qarashi, Baqir Sharif, Seni Mendidik Islami..., h. 80. 
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manusia mampu membedakan mana binatang dan mana manusia. 

Dengan akhlak pula bisa memberatkan timbangan kebaikan seseorang 

nantinya pada hari kiamat. Menurut Moh Ardani, akhlak terbagi menjadi 

dua, yaitu akhlak al-karimah dan akhlak mazmumah. 

a. Akhlak Al-Karimah 

Akhlak yang terpuji (al-akhlak al-karimah/ al-mahmudah), 

yaitu akhlak yang senantiasa berada dalam kontrol ilahiyah dapat 

membawa nilai-nilai positif dan kondusif bagi kemashlahatan umat, 

seperti sabar, jujur, ikhlas, bersyukur, tawadhu (rendah hati), husnudzan 

(berprasangka baik), optimis, suka menolong orang lain, suka bekerja 

keras dan lain-lain.44 

Akhlak al-karimah atau akhlak yang amat mulia amat banyak 

jumlahnya, namun dilihat dari segi hubungannya manusia dengan Tuhan 

dan manusia dengan manusia, akhlak mulia itu dapat dibagi kepada tiga 

bagian. Pertama akhlak mulia kepada Allah Swt, kedua akhlak mulia 

terhadap diri sendiri dan ketiga akhlak mulia terhadap sesama manusia. 

Ketiga akhlak mulia ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1) Akhlak terhadap Allah Swt 

Titik tolak akhlak terhadap Allah Swt adalah pengakuan dan 

kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Swt. Dia 

memiliki sifat-sifat terpuji demikian agung sifat-sifat itu, 

jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu 

menjangkau hakikatnya. 

 

____________ 
 

44Aminuddin dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, 
cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 153. 
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2) Akhlak mulia terhadap diri sendiri 

Berakhlak baik terhadap diri sendiri dapat diartikan 

menghargai, menghormati, menyayangi dan menjaga diri 

sendiri dengan sebaik-baiknya, karena sadar bahwa dirinya itu 

sebagai ciptaan dan amanah Allah Swt yang harus di 

pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. 

3) Akhlak yang baik terhadap sesama manusia 

Manusia adalah sebagai makhluk sosial yang kelanjutan 

eksistensinya secara fungsional dan optimal banyak bergantung 

pada orang lain. Untuk itu perlu bekerja sama dan saling 

tolong-menolong dengan orang lain. oleh karena itu perlu 

diciptakan suasana yang baik, diantaranya mengiringi jenazah, 

mengabulkan undangan dan mengunjungi orang lain.45 

Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa 

manusia mengetahui bahwa Allah Swt telah mengaruniakan kepadanya 

keutamaan yang tidak dapat terhitung banyaknya, semua itu perlu 

disyukuri dengan berzikir dalam hatinya. Dalam kehidupan sehari-hari 

harus berlaku hidup sopan dan santun, menjaga jiwanya agar selalu 

bersih, sehingga terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, karena jiwa 

adalah suatu yang terpenting dan utama yang harus dijaga dan dipelihara 

dari hal-hal yang dapat merusaknya. Manusia adalah makhluk sosial 

maka perlu diciptakan suasana yang baik, satu dengan yang lainnya 

saling berakhlak baik. 

 

____________ 
 
45Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf, cet. II, (Jakarta: Mitra Cahaya, 2005), 

h. 49-47. 
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b. Akhlak Mazmumah 

Akhlak yang tercela (al-akhlak al-madzmumah), yaitu akhlak 

yang tidak dalam kontrol Ilahiyah, atau berasal dari hawa nafsu yang 

berada dalam lingkaran syaitaniyah dan dapat membawa suasana negatif 

serta destruktif bagi kepentingan umat manusia, seperti takabur 

(sombong), su‟udzon (berburuk sangka), tama‟, pesimis, dusta, kufur, 

berkhianat, malas, dan lain-lain.46 

Akhlak yang tercela (akhlak al-mazmumah) secara umum 

adalah sebagai lawan atau kebalikan dari akhlak yang baik sebagaimana 

tersebut di atas namun ajaran Islam tetap membiarkan secara terperinci 

dengan tujuan agar dapat dipahami dengan benar dapat di ketahui cara-

cara menjahuinya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai 

berbagai macam akhlak yang tercela, antara lain: 

1) Berbohong 

Berbohong adalah memberikan atau menyampaikan 

informasi yang tidak sesuai, tidak cocok dengan yang 

sebenarnya. Berdusta atau bohong ada dua macam yaitu 

berdusta dengan perbuatan, berdusta dengan lisan, berdusta 

dalam hati. 

2) Takabur  

Takabur adalah salah satu akhlak tercela juga, arti takabur 

adalah merasa atau mengaku diri paling besar, tinggi, 

mulia, melebihi orang lain. 

 

____________ 
 
46Aminuddin dkk, Pendidikan Agama Islam..., h. 153. 
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3) Dengki 

Dengki ialah rasa atau sikap tidak senang atas kenikmatan 

yang diperoleh orang lain tersebut, baik dengan maksud 

supaya kenikmatan itu perpindah ke tangan  sendiri atau 

tidak. 

4) Bakhil  

Bakhil artinya kikir. Orang yang kikir adalah orang yang 

sangat hemat dengan apa yang menjadi miliknya tetapi 

hematnya sangat dan sukar baginya mengurangi sebagian 

dari apa yang dimilikinya itu untuk orang lain.47 

Uraian di atas maka akhlak dalam bentuk pengamalannya 

dibedakan menjadi dua yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak 

yang sesuai dengan perintah Allah Swt dan Rasulnya akan melahirkan 

perbuatan baik, maka dinamakan akhlak terpuji, sedangkan jika akhlak 

sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah Swt dan Rasulnya dan akan 

melahirkan perbuatan buruk, maka itu yang dimanakan akhlak tercela. 

3. Ruang Lingkup pendidikan Akhlak 

Dalam persepktif pendidikan Islam, pendidikan akhlak al-

karimah adalah faktor penting dalam pembinaan umat manusia, oleh 

karena itu, pembentukan akhlak al-karimah dijadikan sebagai bagian 

dari tujuan pendidikan Islam. Ruang lingkup akhlak meliputi: 

a. Akhlak terhadap Allah Swt. 

Akhlak kepada Allah Swt dapat diartikan sebagai sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, 

____________ 
 
47Moh. Ardani, Akhlak Tasawuf..., h. 57-59. 
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kepada Tuhan sebagai khalik. Dan sebagai titik tolak akhlak kepada 

Allah Swt adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan 

melainkan Allah Swt. 

           

Artinya:  Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku. (Q.s. Adz-Dzariyat: 56) 

Bertaqwa dan mengabdi hanya kepada Allah Swt, tidak akan 

mempersekutukan-Nya dengan apa pun dalam bentuk apa pun, serta 

dalam keadaan situasi dan kondisi yang bagaimanapun. 

b. Akhlak terhadap Manusia. 

1) Akhlak terhadap diri sendiri. 

Diantara akhlak terhadap diri sendiri adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga makan dan minumnya. 

b. Mengajarkan Ilmu pada Orang Lain. 

c. Berbusana yang Islami.48 

d. Bertaubat dan Menjauhkan Diri dari Dosa Besar 

2) Akhlak terhadap keluarga 

Akhlak terhadap keluarga meliputi: 

a. Terhadap suami.49 

 Wajib menaati suami, 

 Menjaga kehormatan dan harta suami, 

____________ 
 
48Rahmat Djatnika, Sistem Etika Islami: Akhlak Mulia, (Jakarta: 

Pustaka Panjimas, 2002), h.129. 
 
49Rahmat Djatnika, Sistem Etika Islami..., h. 126-127. 
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 Menjaga kemualiaan dan perasaan suami, 

 Melaksanakan hak suami, mengatur rumah, dan mendidik 

anak. 

a) Terhadap orang tua.50 

 Harus menaati kedua orang tua dalam urusan apapun selagi 

didalamnya tidak terkandung kedurhakaan. 

 Berbicara dengan sopan. 

 Tidak memotong pembicaraan tatkala keduanya sedang 

berbicara. 

 Mendoakan keduanya, memintakan ampunan, membayar 

hutang-hutangnya, baik hutang harta atau ibadah setelah 

keduanya meninggal dunia. 

3) Akhlak terhadap sesama muslim. 

Akhlak yang harus dilaksanakan oleh sesama muslim 

diantaranya ialah: 

 Mengucapkan salam ketika bertemu. 

 Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang 

lebih muda, menyantuni yang fakir. 

 Saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa. 

 Saling menasehati dalam hal kebenaran dan dengan 

kesabaran. 

4)  Akhlak terhadap orang lain atau masyarakat. 

Masyarakat di sini maksudnya adalah sekumpulan keluarga 

yang hidup bersama dalam satu tempat sesuatu. Dalam masyarakat itu 

____________ 
 
50Rahmat Djatnika, Sistem Etika Islami..., h. 122-123. 
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hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karenanya, berakhlak yang 

baik terhadap orang lain menjadi keharusan. 

c. Akhlak terhadap alam 

Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga 

dan memamfaatkan alam, terutama hewani dan nabati, fauna dan flora 

yang sengaja diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk 

lainnyam sayang pada sesama makhluk.51 Akhlak mempunyai makna 

yang lebih luas, karena akhlak tidak hanya bersangkutan dengan lahiriah 

akan tetapi juga berkaitan dengan sikap batin maupun pikiran. 

4. Tujuan Pendidikan Akhlak 

Tujuan adalah sarana yang hendak dicapai setelah kegiatan 

selesai dilakukan. Pendidikan merupakan kegiatan yang berproses 

secara sistematis dan berencana sudah tentu mempunyai tujuan. Tujuan 

pendidikan diperlukan untuk membentuk kepribadian seseorang. Tujuan 

berfungsi untuk dijadikan sebagai titik pusat perhatian dan pedoman 

dalam melaksanakan kegiatan serta pedoman untuk mencegah atau 

menghindari penyimpangan kegiatan.  

Tujuan pendidikan akhlak dalam Islam ialah untuk membentuk 

orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara 

dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku dan perangai, bersifat 

bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci.52 Dengan 

kata lain pendidikan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang 

____________ 
 
51Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajawali 

Press, 2008), h. 357-359. 
 

52Irma Nur faizah, Nilai-nilai Pendidikan..., h. 22. 
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memiliki keutamaan. Berdasrkan tujuan ini, maka setiap saat, keadaan 

pelajaran, aktifitas merupakan sarana pendidikan akhlak di atas segala-

galanya.53 

Tujuan pendidikan akhlak jika diamati lebih lanjut tentang 

pengertian akhlak di atas, maka tujuan pendidikan akhlak itu 

sendirimelalui pendidikan sekolah keluarga masyarakat. Potensi yang 

akan dikembangkan adalah potensi yang baik. 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum pendidikan akhlak adalah menyiapkan manusia 

(peserta didik) agar memiliki sikap dan perilaku yang terpuji baik yang 

ditinjau dari segi norma-norma agama maupun norma-norma sopan 

santun, adat istiadat dan tata krama yang berlaku di masyarakatnya. 

Tujuan umum pendidikan akhlak adalah membimbing anak agar 

menjadi muslim sejati, beriman teguh serta mampu mengabdikan diri 

kepada Allah Swt. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pendidikan akhlak adalah tujuan pada setiap 

jenjang pendidikan akhlak pada setiap jenjang atau tingkat yang dilalui. 

Misalnya tujuan khusus pendidikan akhlak di Madrasah Aliyah berbeda 

dengan tujuan pendidikan akhlak di Madrasah Tsanawiyah. Sebagai 

contoh, berikut adalah tujuan pendidikan akhlak pada Madrasah 

Tsanawiyah yaitu untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

peserta didik yang diwujudkan dalam akhlaknya yang terpuji melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta 

____________ 
 

53Ramayulis, Ilmu Pendidikan Agama Islam, cet. V, (Jakarta: Kalam 
Mulia), h. 90. 
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pengalaman peserta didik tentang akidah dan akhlak Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas 

keimanan dan ketaqwaannnya kepada Allah Swt serta berakhlak mulia 

dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta 

untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.54 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan akhlak adalah agar manusia mempunyai budi pekerti 

yang luhur dan mulia, taat kepada Allah Swt, penciptaannya dan berbuat 

baik kepada sesama manusia dan makhluk lainnya sesuai dengan ajaran 

Allah Swt dan Rasulnya. 

5. Metode Pembinaan Akhlak 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan 

sebagai “cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk 

mencapai maksud”.55 Sehingga dapat dipahami bahwa dalam 

pelaksanakan proses pembelajaran diperlukan suatu metode yang tepat 

agar tujuan dapat tercapai. Oleh karena itu, pendidik harus mampu 

memahami dan menguasai berbagai metode dalam pendidikan. Sebab 

suatu metode bisa tepat untuk dipakai dalam suatu bidang pelajaran 

tertentu namun belum tentu tepat jika dipakai untuk bidang pelajaran 

yang lain. 

Berbicara mengenai masalah pembinaan dan pembentukan 

akhlak sama dengan berbicara mengenai tujuan pendidikan. Karena 

____________ 
 
54Irma Nur faizah, Nilai-nilai Pendidikan..., h. 23. 

 
55Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1022. 
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banyak sekali dijumpai pendapat-pendapat para ahli yang mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan dan  pembinaan akhlak 

mulia. Ada dua pendapat terkait dengan masalah pembinaan akhlak. 

Pendapat pertama mengatakan bahwa akhlak tidak perlu dibina, menurut 

aliran ini  akhlak tumbuh dengan sendirinya tanpa dibina, akhlak adalah 

gambaran batin yang tercermin dalam perbuatan. 

 Pendapat kedua mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari 

pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras serta sungguh-

sungguh. Kelompok yang mendukung pendapat kedua ini umumnya 

berasal dari Ulama-ulama Islam yang cenderung pada akhlak. Ibn 

Miskawaih, Ibn Sina, dan Al-Ghazali termasuk dia antara kelompok 

yang mengatakan bahwa akhlak adalah hasil usaha.56 Imam Al-Ghazali, 

sebagaimana dikutip oleh Abuddin Nata, mengatakan bahwa: 

seandainya akhlak itu tidak dapat menerima perubahan, maka batal lah 

fungsi wasiat, nasehat dana pendidikan dan tidak ada pula fungsinya 

hadits Nabi yang mengatakan perbaikilah akhlak kamu sekalian.57 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada banyak usaha 

yang dilakukan oleh manusia untuk membentuk akhlak terpuji. 

Bermunculannya lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka pembinaan 

akhlak semakin memperkuat pendapat bahwa akhlak memang perlu 

dibina dan dilatih. 

 

 

____________ 
 
56Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, cet. IX, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2010), h. 156. 
 
57Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf..., h. 157. 
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d. Tinjauan Umum Tentang Film 

Kata film berasal dari bahasa Inggris yang telah di 

Indonesiakan, maknanya dapat di lihat dalam kamus umum bahasa 

Indonesia, bahwa film adalah: 

1. Barang tipis seperti selaput yang dibuat dari seloluit empat 

gambar potret negatif (yang akan dibuat potret atau dimainkan 

dalam bioskop); 

2. Lakon (cerita) gambar hidup.58 

Film (motion picture) merupakan salah satu media audio visual, 

yaitu media yang menyiarkan “berita” yang dapat ditangkap baik 

melalui indera mata maupun indera telinga dengan sangat efektif dalam 

mempengaruhi penonton. Menurut A.W Widjaja, film merupakan 

kombinasi dari drama dengan paduan suara dan musik, serta drama 

dengan paduan dari tingkah laku dan emosi, dapat dinikmati benar oleh 

penonton-penontonnya sekaligus dengan mata dan telinga.59 Sehingga 

film cocok untuk dijadikan sebagai wasilah atau media dalam 

penyampaian materi pendidikan. 

Film merupakan bentuk dari seni yang paling berpengaruh pada 

abad lalu. Hal ini pun terjadi pada masa sekarang yang memberikan 

pengaruh signifikan kepada penontonnya. Sebagai contohnya adalah 

fotografi yang selalu dipergunakan untuk mengingat orang, kejadian, 

dan benda-benda. Menangkap sesuatu yang sebentar dan tidak akan 

____________ 
 
58Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga, cet. 

III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 213. 

 
59Moh. Ali Aziz, Ilmu Dahwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 

152. 



                                                                                       39 

 

 

 

 

dijalani lagi, mengambilnya sebagai ciri dari aliran kehidupan manusia. 

Lalu dilihatnya kembali sebagai wujud refleksi tentang diri sendiri atau 

kenangan visual. Sehingga film merupakan teks yang memuat 

serangkaian citra fotografi yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan 

tindakan dalam kehidupan nyata.60 Dari berbagai macam film yang ada, 

dapat dikatakan mempunyai satu sasaran yaitu menarik perhatian orang 

terhadap muatan masalah yang dikandung dan melayani kepentingan 

publik. Pada dasarnya, film dapat dikelompokkan ke dalam dua 

pembagian besar yaitu kategori film cerita dan non cerita. Sedangkan di 

sisi lain senang dengan penggolongan film menjadi fiksi dan non fiksi.  

Secara sederhana film kartun adalah film animasi yang dibuat 

dengan memotret lukisan atau gambar. Gambar film disusun dalam 

serial flas yang sangat cepat, yakni berupa lembaran gambar yang 

membentuk cerita dan saling terkait lengkap dengan karakter tokoh yang 

dibangun.61 

Pengertian yang lain adalah film animasi atau kartun adalah 

film yang dibuat dengan menggambar setiap frame satu persatu 

kemudian dipotret, setiap gambar frame merupakan gambar dengan 

posisi yang berbeda yang kalau diserikan akan menghasilkan kesan 

gerak.62 Menurut Kusnadi kartun merupakan sebuah gambar yang 

____________ 
 

60Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika Media, 
(Yogyakarta: Jalasutra, 2010), h.134. 

 
61Junaidi,  Bermain dan Belajar Bersama Upin & Ipin. (Yogyakarta: 

Diva Press, 2010), h. 17. 

 
62Baweis, Analisis Isi Representasi Kekerasan Dalam Film South 

Park, (Surabaya: Fakultas Ilmu Komunikasi, 2007), h. 13. 
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bersifat representasi atau simbolik. Sebuah kartun bisa dijabarkan 

sebagai sebuah cerita panjang. Kartun memiliki potensi setara dengan 

sejuta kata-kata. Sebuah kartun lahir dari beribu-ribu pikiran yang 

terpendam. Seperti diungkapkan Kusnadi bahwa corak kartun yang 

jenaka ini dalam kenyataannya sangat berkemampuan sebagai 

pengungkap permasalahan kehidupan yang luas dan aneka ragam sekitar 

kita. Kehidupan yang mengarah berbagai kecenderungan warna hidup.63 

Film cerita memiliki berbagai jenis atau genre, antara lain:  

a. Film drama contohnya adalah Citizen Kane (1941), Intolerance 

(1916), dan drama lainnya,  

b. Film horor contohnya adalah Nosferatu (1922), Dracula 

(1931), Scream (1992), dan horor lainnya,  

c. Film perang contohnya adalah Birth of a Nation (1915), 

Battleship (2012), dan perang lainnya,  

d. Film sejarah contohnya seperti Intolerance (1916), Umar bin 

Khattab (2011), dan sejarah lainnnya,  

e. Film fiksi-ilmiah contohnya seperti The Matrix (1999), 

Resident Evil (1999), dan fiksi-ilmiah lainnya,  

f. Film komedi contohnya seperti It Happened One Night (1934), 

Warkop DKI (Dono, Kasino, Indro)(1980) dan komedi lainnya,  

g. Film laga (action) contohnya seperti Thief of Baghdad (1921), 

Expendables (2011), Die Hard (1998), dan laga lainnya,  

h. Film musik contohnya seperti The Wizard of Oz (1939), Spice 

World (1998), dan musik lainnya.  

____________ 

63Baweis, Analisis Isi Representasi Kekerasan..., h. 8. 



                                                                                       41 

 

 

 

 

i. Film koboi (cowboy) contohnya seperti Indiana Jones and The 

Temple of Doom (1984).64 

Film adalah sekedar gambar yang bergerak, adapun 

pergerakannya disebut sebagai intermitten movement, gerakan yang 

muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia 

menangkap sejumlah pergantian gambar dalam sepersekian detik. Film 

menjadi media yang sangat berpengaruh, melebihi media-media yang 

lain, karena secara audio dan visual dia bekerja sama dengan baik dalam 

membuat penontonnya tidak bosan dan lebih mudah mengingat, karena 

formatnya yang menarik. 

 

e. Film Sebagai Media Pendidikan 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk 

jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau 

pengantar. Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. 

Association of Education and Communication Technology (AECT) di 

Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang 

digunakan orang untuk menyalurkan pesan/informasi. Makna media 

pendidikan menurut Azhar Arsyad dalam Media Pengajaran yaitu 

memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam 

maupun di luar kelas, yang digunakan dalam rangka komunikasi dan 

interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran.65 

____________ 

64Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika Media..., h. 159. 

 
65Azhar Arsyad, Media Pengajaran, cet. II, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2000),  h. 6. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan media adalah 

berbagai jenis komponen dalam masyarakat berupa alat, metode, sumber 

belajar, yang digunakan guru untuk mengefektifkan komunikasi dan 

interaksi serta menyampaikan pesan dan informasi baik berupa cetak 

maupun audio visual antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

dan pengajaran di sekolah. Menurut Nuryani Y Rustaman dalam 

“Strategi Belajar Mengajar” membagi media menjadi tiga golongan 

berdasarkan jenisnya, yaitu. 

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

audio, dsb. 

b. Media Visual: foto, gambar, lukisan, cetakan, grafik, dsb. 

c. Media Audio-visual: film suara, televisi, video kaset.66 

Sesuai pendapat Nuryani di atas film digolongkan dalam 

jenis media audio visual, yang mana media audio visual jelas memiliki 

banyak kelebihan karena bisa mengoptimalkan fungsi indera yaitu dapat 

didengar, dilihat, dan mudah untuk mengingatnya. Edgar Dale membuat 

perkiraan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang 

sekitar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui indera 

lainnya sekitar 12%. Para ahli menyimpulkan bahwa kurang lebih 90% 

dari hasil belajar melalui indera pandang, 5% diperoleh melalui indera 

dengar, dan 5% lagi dari indera lainnya. Beberapa manfaat praktis dari 

penggunaan media pengajaran atau pendidikan yang berupa film dalam 

proses pembelajaran yaitu: 

____________ 
 
66Nuryani Y Rustaman dkk, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: 

MIPA UPI, 2003), h. 141. 
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1. Media pengajaran film dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan 

proses dan hasil belajar. 

2. 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. 

3. Media pengajaran film dapat mengatasi keterbatasan indera, 

ruang dan waktu.67 

a. Obyek atau benda yang terlalu besar yang tidak dapat 

ditampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan film. 

b. Obyek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh 

indradapat disajikan dengan bantuan film. 

c. Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali 

dalam puluhan tahun dapat ditampakkan melalui rekaman film. 

d. Obyek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah 

dapat ditampilkan secara konkret melalui film. 

e. Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat 

disimulasikan dengan media seperti film. 

f. Dapat menampilkan peristiwa alam seperti terjadinya letusan 

gunung merapi atau proses yang dalam kenyataan memakan 

waktu lama. 

____________ 
 
67Nuryani Y Rustaman dkk, Strategi Belajar Mengajar..., h. 27. 
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4. Media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman 

kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar 

mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

denga guru, masyarakat dan lingkungannya. 

Penyebutan film sebagai media pendidikan adalah karena film 

merupakan media yang sangat besar kemampuannya dalam membantu 

proses pembelajaran yang berupa gambar berurutan, dapat melukiskan 

sesuatu 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 demikian rupa sehingga proses pembelajaran 

terjadi. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

  Nilai pendidikan akhlak dalam penelitian ini adalah pesan-

pesan yang ingin disampaikan lewat media komunikasi massa 

khususnya dalam hal ini film kartun Dodo dan Syamil 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 diharapkan oleh dunia 

pendidikan mampu membawa anak kearah pribadi yang baik. Oleh 

karena itu, pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam 

film kartun Dodo dan Syamil 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. Adapun nilai-nilai pendidikan 

akhlak dalam film kartun Dodo dan Syamil dapat diambil beberapa nilai 

pendidikan di antaranya adalah: 

 

1. Ikhlas 

Dalam vidio film kartun Dodo dan Syamil episode akhlak 

mulia terdapat nilai-nila pendidikan akhlak salah satunya adalah ikhlas, 

adapun isi vidio 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 
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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”. 

Syamil : “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” 

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. 
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 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: 

 

Ayah Syamil  : “Assalamu’alaikum” 

Syamil+Anto  : “Wa’alaikumsalam” 

Ayah Syamil  : “Loh Dodo Syamil Anto? Kok kalian ada di sisni?” 

Syamil  : “Iya ayah kami sedang istirahat” 

Ayah Syamil : “Emanya kalian dari mana?” 

Anto   : “Kami dari rumah Andi kami tadi  menjenguknya 
paman” 

Ayah Syamil : “Dodo kamu kenapa Do? Kok bermuram durja 

begitu?” 

Syamil  : “Biasa yah lapar” 

Ayah Syamil : “Emangnya belum makan Do?” 

Anto  : “Dia sedang kecewa paman karena tidak disuguhi 

makanan dirumah Andi tadi” 

Dodo    : “Bagaimana tidak kecewa air susu dibalas dengan air  

    tuba”  

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” 
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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” 
Dodo : “Hahhh? Pahalanya dihapus? Jadi Dodo tidak dapat   

apa-apa?” 

Syamil  : “Yailah Do hehehe” 

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

siapa saja yang berbuat ikhlas, akan dijauhkan dari 

neraka, dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan 

kedalam syurga” 

Syamil  : “Bagaimana Do? Jelas tidak?” 

Dodo  : “Oke-oke sekarang Dodo paham” 

Ayah Syamil : “Nah sebagai hadiah untuk Dodo, Ayah akan traktir 

kalian makan bakso di sana” 

Dodo  : “Benar ni paman?” 
Ayah Syamil : “Benar Do ini serius” 

Dodo  : “Kalau makan sih ayo, oke oke hehehe” 
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 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. 

Ikhlas secara bahasa berbentuk mashdar, dan fiilnya adalah 

akhlasha. Fiil tersebut berbentuk mazid. Adapun bentuk mujarradnya 

adalah khalasha. Makna khalasha adalah bening (shafa), segala noda 

hilang darinya. Jika dikatakan khalashal ma’a minal kadar (air bersih 

dari kotoran) artinya air itu bening. Jika dikatakan dzahaban khalish 

(emas murni) artinya emas yang bersih tidak ada noda di dalamnya. 

Dalam hal ini, emas tidak dicampuri oleh partikel lain seperti perunggu 

dan lain sebagainya.68 Ikhlas adalah menyaring sesuatu sampai tidak lagi 

tercampuri dengan yang lainnya. Kalimatul ikhlas adalah kalimat tauhid 

yaitu laa ilaaha illallah. Surah ikhlas adalah surat qul huwallahu ahad, 

yaitu surat tauhid. Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

makna ikhlas secara bahasa adalah suci (ash-shafa’), bersih (an-naqi), 

dan tauhid. 

____________ 
 

68Abu Farits, Tazkiyatunnafs, terj. Habiburrahman Saerozi, cet. II, 
(Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 15. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhlas adalah tulus hati 

(dengan hati yang   bersih dan jujur).69 Moh. Ardani mendefinisikan 

ikhlas sebagai sikap yang menjauhkan diri dari riya ketika mengerjakan 

amal baik.70 Sementara ikhlas menurut Al-Imam Asy Syahid, 

sebagaimana dikutip oleh Ramadhan adalah sebuah sikap kejiwaan 

seorang muslim yang selalu berprinsip bahwa semua amal dan jihadnya 

karena Allah Swt. Hal itu ia lakukan demi meraih ridha dan kebaikan 

pahala-Nya, tanpa sedikitpun melihat pada prospek (keduniaan), derajat, 

pangkat, kedudukan, dan sebagainya.71  

Ikhlas adalah mengerjakan suatu amal perbuatan semata-mata 

hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt, bukan untuk meraih 

pamrih duniawi, dengan tidak mengharapkan pujian dari manusia dan 

senantiasa menjaga niatnya dengan benar. Sesungguhnya jika amal itu 

ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima sehingga amal itu 

ikhlas dan benar. Adapun ikhlas artinya amal itu dikerjakan karena 

Allah Swt, dan benar jika amal itu dikerjakan berdasarkan sunah. Hal ini 

sebagaimana dikatakan oleh „Audah al-„Awayisyah, bahwa suatu 

aktivitas apabila tidak memenuhi dua perkara maka tidak akan diterima 

oleh Allah Swt. Pertama, hendaknya aktivitas itu ditujukan semata-mata 

hanya mengharap keridhaan Allah ‟azza wa jalla. Kedua, hendaknya 

____________ 
 
69Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 572. 
 
70Moh Ardani, Akhlak Tasawuf: Nilai-nilai Akhlak/Budi pekerti dalam 

Ibadat dan Tasawuf, (Jakarta: Karya Mulia, 2005), h. 70. 

 
71Ramadhan, Quantum Ikhlas, terj. Alek Mahya Shofa, (Solo: Abyan, 

2009), h. 9. 
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aktivitas itu sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah Swt dalam Al-

Qur‟an dan sesuai dengan penjelasan Rasul-Nya dalam sunah beliau.72 

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa ikhlas adalah 

mengerjakan ibadat semata-mata karena hendak mendekatkan diri 

kepada Allah Swt, bukan karena melahirkan taat dihadapan umum, 

bukan karena puja atau sanjung, sayang dan perhatian rakyat. Ikhlas 

adalah membersihkan amal dalam beribadat dari perhatian umum. 

Orang-orang yang bertakwa ketika beramal tidak akan begitu 

memperhatikan balasan akan amal perbuatannya dan juga tidak 

memperhatikan apakah amalnya itu akan diterima atau tidak, karena 

orang-orang yang bertakwa yakin akan keadilan Tuhannya, jika suatu 

amal dikerjakan dengan ikhlas, sepenuh hati dan dengan jiwa yang 

bersih. 

 

2. Sabar 

Berikut kutipan sabar dalam film kartun Dodo dan Syamil. 

  Pada hari itu Syamil mendapat nilai sembilan, dia melihat 

Dodo dan Anto tidak seperti biasanya dan menyangka mereka dimarahi 

oleh ibu guru. Syamil bertemu dengan Dodo dan Andi, dia bertanya 

kenapa mereka tidak seperti biasanya. 

 

Syamil  : “Dodo, Anto ada apa sih kok tidak seperti biasanya?” 

Anto  :“Anu Syamil aku takut dimarahi sama bunda di 

rumah” 

Syamil  : “Dimarahi kenapa?” 

Anto   : “Ulangan ku dapat nilai empat” 
Dodo : “Ah kamu cengeng To, baru dapat nilai empat saja 

sudah kayak begitu, biasa aja lagi” 

____________ 
 
72„Audah al-„Awayisyah, Keajaiban Ikhlas, terj. Abu Barzani, cet. I, 

(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2007), h. 6. 
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Syamil  : “Memangnya kamu dapat nilai berapa Do?” 

Dodo  : “Ya Alhamdulillah Dodo dapat nilai dua” 

Syamil : “Hah? Alhamdulillah? Memangnya kamu tidak 

belajar Do?” 

Dodo : “Hehehe, malam itu Dodo kecapean main PS terus 

ketiduran deh” 

Syamil  : (geleng-geleng kepala) “Dodo-dodo!” 

Dodo : “Tenang Syamil ingat nggak kata pak ustadz orang 

sabar disayang Tuhan, Dia pasti akan memberikan 

pertolongan dan karunia yang besar, jadi buat Dodo 

tidak apa-apa sabar aja besok juga Dodo dapat nila 
sepuluh. Sudah To jangan sedih aja masak kalah 

sama Dodo yang dapat nilai dua” 

Syamil  : “Loh kok begitu Do? Kayaknya kamu salah deh” 

Dodo : “Ah kamu saja belum mengerti Syamil ilmu kamu 

belum tinggi hehehe, ayo cepat jalannya hari ini kita 

makan siang dirumah Dodo udah lapar ni” 

 

(sesampainya dirumah, Dodo marah-marah kepada ibunya karena 

telat menghidangkan makan siang) 

 

Syamil  : ”Sabar Do” 
Dodo : “Kalau perut Dodo tidak berontak begini bisa 

Syamil” 

Anto : “Loh bukannya kalau kita sabar nanti makanannya 

tambah banyak?” 

Dodo  : “Maksud kamu to?” 

Dodo : “Iya karena Allah sayang sama kita, maka Allah 

memberikan kita makanan yang banyak” 

Dodo  : “Ah bisa saja kamu to, siapa sih yang ngajarin?” 

Anto   : “Loh kan kamu yang bilang tadi Do?” 

Dodo  : “Memangnya Dodo bilang apa?” 

Syamil  : “Iya Do, kamu bilangkan dari pak ustadz” 

Dodo : “Hehe, Dodo lupa, tapi kalau urusan makanan seperti 
ini lain urusannya Do” 

Anto   : “Loh kok kamu seenaknya saja do?” 

Dodo  : “Hehe terserah dodo dong” 

Syamil  : “Sudah to sabar” 
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(tiba-tiba kak Nadia datang, Dodo teriak-teriak kepada ibunya agar 

makanan segera disiapkan dengan cepat) 

 

Kak Nadia : “Eh Dodo jangan bicara begitu sama ibu tidak baik” 

Dodo  : “Habis lama sih” 

Kak Nadia : “Sabar dong Do” 

Syamil : “Nah kebetulan kak, tolong terangkan dong tentang 

arti sabar” 

Kak Nadia : “Memangnya kenapa?” 

Syamil  : “Karena kami tidak yakin pada penjelasan Dodo” 

Kak Nadia  : “Memangnya kamu menjelaskannya bagaimana Do?” 
Dodo  : “Hehe maaf kak Nadia tidak ada siaran ulang” 

Syamil  : “Ah kamu alasan saja Do” 

Kak Nadia :  “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.” 

Syamil : “Kalau nilai ulangan kita jelek lalu bersabar, apakah 

betul di ulangan berikutnya kita akan mendapatkan 

nilai yang bagus karena kesabaran kita?” 

Kak nadia : “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.” 

Sayamil : “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, betulkan kak 

Nadia?” 

Kak Nadia : “Iya Anto dan Syamil benar” 
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Dodo : “Oh begitu berarrti Dodo salah dong selama ini, maaf 

ya teman-teman” 

Ibu Dodo : “Anak-anak makanannya sudah siap” 

Anak-anak : “Alhamdulillah” 

 

  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. 

Sabar (al-shabru) menurut bahasa adalah menahan diri dari 

keluh kesah. Bersabar artinya berupaya sabar. Ada pula al-shibru 

dengan mengkasrah-kan shad artinya obat yang pahit, yakni sari 

pepohonan yang pahit. Menyabarkannya berarti menyuruhnya sabar. 

Bulan sabar, artinya bulan puasa. Ada yang berpendapat, Asal kalimat 

sabar adalah keras dan kuat. Al-Shibru tertuju pada obat yang terkenal 

sangat pahit dan sangat tak enak. Al Ushmu'i mengatakan, Jika seorang 

lelaki menghadapi kesulitan secara bulat, artinya la menghadapi 



                                                                                       55 

 

 

 

 

kesulitan itu secara sabar. Ada pula Al-Shubru dengan men-dhamah-kan 

shad, tertuju pada tanah yang subur karena kerasnya.73 

Ada pula yang berpendapat, sabar itu diambil dari kata 

mengumpulkan, memeluk, atau merangkul. Sebab, orang yang sabar itu 

yang merangkul atau memeluk dirinya dari keluh-kesah. Ada pula kata 

shabrah yang tertuju pada makanan. Pada dasarnya, dalam sabar itu ada 

tiga arti, menahan, keras, mengumpulkan, atau merangkul, sedang lawan 

sabar adalah keluh-kesah.74 Kalangan para ulama berbeda pendapat 

dalam mendefinisikan sabar. 

1) Sabar adalah senantiasa tersenyum dan senang terhadap apa 

yang ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Swt. 

2) Ulama yang lain mendefinisikannya sebagai suatu kerelaan 

terhadap apa yang Allah Swt ridhakan kepadamu. Maka, apa 

pun yang disenangi oleh Allah Swt, kamu pun menyenanginya, 

begitu pula sebaliknya, apa pun yang dibenci Allah Swt maka 

kamupun membencinya. 

3) Pendapat Ulama ketiga mengatakan bahwa sabar adalah 

menganggap bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Swt lebih 

besar dari apa yang diambil Allah Swt darinya.
75

 

____________ 
 
73Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak 

Islami, terj. Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),  h. 342. 

74Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak 
Islami..., h. 342. 

75„Aidh Abdullah Al-Qarni, Ikhfazdu Allah Yuhfizhuk, terj.Masrukhin, 
Jangan Takut Hadapi  Hidup, cet. III, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2006), h. 
399-400. 
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M. Quraish Shihab merumuskan pengertian sabar sebagai 

menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai 

sesuatu yang baik atau lebih baik (luhur).76 Menurut Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah, sabar artinya menahan diri dari rasa gelisah, cemas dan 

amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari 

kekacauan.77 Menurut Achmad Mubarok, pengertian sabar adalah tabah 

hati tanpa mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam 

jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan.78 Menurut 

Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari bahwa para ulama menyebutkan 

sejumlah definisi bagi sabar, di antaranya: 

a. Meneguk cairan pahit tanpa muka mengerut, 

b.  Diam terhadap musibah, 

c. Berteguh hati atas aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah, 

d. Tak pernah mengadu, 

e. Tidak ada perbedaan antara sedang nikmat dan sedang diuji 

meskipun 

____________ 

76M.Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, (Bandung: Mizan, 2007), 
h. 166.  

77Ibnu Qayyim Jauziyah, Madarijus Salikin, Pendakian Menuju Allah: 
Penjabaran Konkrit: Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, terj. Kathur Suhardi, 

(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 206. 

78Achmad Mubarok, Psikologi Qur’ani, (Jakarta: Firdaus, 2001), h. 
73. 
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dua-duanya mengandung bahaya.79 

Dengan demikian menurut Muhammad Rabbi Muhammad 

Jauhari, sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, 

menjauhi larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan 

pasrah. Ash Shabur (Yang Maha Sabar) juga merupakan salah satu 

asma'ul husna Allah Swt, yakni yang tak tergesa-gesa melakukan 

tindakan sebelum waktunya.80 

Sabar adalah suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri 

pada kesulitan yang dihadapinya. Namun yang perlu dicatat, tidak 

berarti bahwa sabar itu langsung menyerah tanpa upaya untuk 

melepaskan diri dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Maka sabar 

dalam definisi yang paling tepat adalah sikap yang diawali dengan 

ikhtiar, lalu diakhiri dengan rida dan ikhlas, bila seseorang dilanda suatu 

cobaan dari Tuhan.81 Sabar itu mesti ada ketika seseorang mengerjakan 

ketaatan dalam ibadah, ketika berinteraksi dengan sesama manusia, dan 

ketika menghindari maksiat.82 

Dalam agama, sabar merupakan satu di antara stasiun-stasiun 

(maqamat) agama, dan satu anak tangga dari tangga seorang salih dalam 

____________ 

79Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak 
Islami..., h. 342. 

80Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, Keistimewaan Akhlak 
Islami..., h. 343. 

 
81Mahjudin, Kuliah Akhlak Tasawuf, cet. V, (Jakarta: Kalam Mulia, 

2003), h. 10. 

 
82Mustafa, Kurikulum Pendidikan Anak Muslim, (Surabaya: Pustaka 

Elba, 2009), h. 193. 
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mendekatkan diri kepada Allah. Struktur maqamat agama terdiri dari (1) 

Pengetahuan (ma'arif) yang dapat dimisalkan sebagai pohon, (2) sikap 

(ahwal) yang dapat dimisalkan sebagai cabangnya, dan (3) perbuatan 

(amal) yang dapat dimisalkan sebagai buahnya. Seseorang bisa bersabar 

jika dalam dirinya sudah terstruktur maqamat itu. Sabar bisa bersifat 

fisik, bisa juga bersifat psikis. Karena sabar bermakna kemampuan 

mengendalikan emosi, maka nama sabar berbeda-beda tergantung 

obyeknya. 

1. Ketabahan menghadapi musibah, disebut sabar, kebalikannya 

adalah gelisah (jaza') dan keluh kesah (hala'). 

2. Kesabaran menghadapi godaan hidup nikmat disebut, mampu 

menahan diri (dlobith an nafs), kebalikannya adalah tidak 

tahanan (bathar). 

3. Kesabaran dalam peperangan disebut pemberani, kebalikannya 

disebut pengecut 

4. Kesabaran dalam menahan marah disebut santun (hilm), 

kebalikannya disebut pemarah (tazammur). 

5. Kesabaran dalam menghadapi bencana yang mencekam disebut 

lapang dada, kebalikannya disebut sempit dadanya. 

6. Kesabaran dalam mendengar gossip disebut mampu 

menyembunyikan rahasia (katum). 

7. Kesabaran terhadap kemewahan disebut zuhud, kebalikannya 

disebut serakah, loba (al hirsh). 
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8. Kesabaran dalam menerima yang sedikit disebut kaya hati 

(qana'ah), kebalikannya disebut tamak, rakus (syarahun).83 

Terlepas dari beragam pandangan tentang maqam shabr, pada 

dasarnya kesabaran adalah wujud dari konsistensi diri seseorang untuk 

memegang prinsip yang telah dipegangi sebelumnya.84 Atas dasar itu 

maka al-Qur‟an mengajak kaum muslimin agar berhias diri dengan 

kesabaran. Sebab, kesabaran mempunyai faedah yang besar dalam 

membina jiwa, memantapkan kepribadian, meningkatkan kekuatan 

manusia dalam menahan penderitaan, memperbaharui kekuatan manusia 

dalam menghadapi berbagai problem hidup, beban hidup, musibah, dan 

bencana, serta menggerakkan kesanggupannya untuk terus-menerus 

berjihad dalam rangka meninggikan kalimah Allah Swt.  

  Sifat sabar dalam Islam menempati posisi yang istimewa. Al-

Qur'an mengaitkan sifat sabar dengan bermacam-macam sifat mulia 

lainnya. Antara lain dikaitkan dengan keyakinan, tawakkal, dan taqwa. 

Sabar merupakan sifat mulia yang istimewa, tentu dengan sendirinya 

orang-orang sabar juga menempati posisi yang istimewa. Misalnya 

dalam menyebutkan orang-orang beriman akan mendapat surga dan 

keridhaan Allah Swt, orang-orang yang sabar ditempatkan dalam urutan 

pertama sebelum yang lain-lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt.

____________ 
 
83Achmad Mubarok, Psikologi Qur’ani..., h. 73-74. 

 
84Muhammad Hasyim, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi, 

(Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2002), h. 44. 
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Artinya: Katakanlah: "Inginkah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih 

baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang 

bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga 

yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal 

didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang 

disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan 

hamba-hamba-Nya. (yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya 

Tuhan kami, Sesungguhnya kami Telah beriman, Maka 

ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa 

neraka," (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang 

tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan 
yang memohon ampun di waktu sahur. (Q.s Ali-Imran: 15-17). 

 

Di samping segala keistimewaan itu, sifat sabar memang sangat 

dibutuhkan sekali untuk mencapai kesuksesan dunia dan Akhirat. 

Seorang mahasiswa tidak akan dapat berhasil mencapai gelar 

kesarjanaan tanpa sifat sabar dalam belajar. Seorang peneliti tidak akan 

dapat menemukan penemuan-penemuan ilmiah tanpa ada sifat sabar 

dalam penelitiannya. Demikianlah seterusnya dalam seluruh aspek 

kehidupan. 

Ketidaksabaran dengan segala bentuknya adalah sifat yang 

tercela. Orang yang dihinggapi sifat ini, bila menghadapi hambatan dan 
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mengalami kegagalan akan mudah goyah, berputus asa dan mundur dari 

medan perjuangan. Sebaliknya apabila mendapatkan keberhasilan juga 

cepat lupa diri. Menurut ayat di atas, kalau ditimpa kesusahan dia 

berkeluh kesah, kalau mendapat kebaikan ia amat kikir. Semestinyalah 

setiap Muslim dan Muslimah menjauhi sifat yang tercela ini. 

 

3. Jujur 

Berikut kutipan jujur dalam film kartun Dodo dan Syamil. 

Selesai bermain bola Syamil meminta kepada Dodo untuk 

mentraktir es, karena 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 : “Oh 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” 
Kak Nadia : “Maksuda 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 



                                                                                       62 

 

 

 

 

kembalikan ke kak Nadia, yang seribu lagi Dodo 

belikan jeruk, itu dia hebatkan?” 

Syamil  : “Itu bukannya hebat Do” 

Anto   : “Kamu mengambil uangnya paman tukang es?” 

Dodo : “Mengambilnya uangnya paman tukang es? Orang 

Dodo dikasih, itukan bonus buat Dodo, paman 

tukang es itu tau kalau Dodo mencetak gol dengan 

hebat” 

Anto   : “Dodo barerti 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 akau tidak akan mau, kalau 

begitu cara mendapatkannya” 

Dodo   : “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” 

Kak Nadia : “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” 

Kak Nadia : “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?” 

Kak Nadia : “Syamil, Anto kalian tau?” 

Syami+Anto : (Geleng-geleng kepala) 

Kak Nadia : “Begini ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan 

dengan perbuatan, jadi kalau sesuatu diberikan 

sesuai dengan keadaan 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 



                                                                                       63 

 

 

 

 

Allah, sedangkan bagi mereka yang berdusta akan 

mendapatkan dosa dan murka-Nya.” 

Dodo : “Lalu bagaimana dong, jeruknya kan sudah di dalam 

perut ni” 

Syamil  : “Kamu yang tanggung dosanya Do” 

Dodo                 : “Yang tidak jujurkan bukan cuma Dodo, tuh Anto  

juga tidak jujur” 

Anto  : “Jangan sembarangan nuduh kamu Do, aku cuman 

minum es saja, kamu jangan macam-macam Do, itu 

fitnah namanya” 

Dodo   : “Bukan yang itu To” 
Anto   : “Lalu yang mana” 

Dodo :  “Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja 

ibu mu dua ribu, tapi yang dikasihkan Cuma seribu, 

ingat kan To?” 

Syamil  : “Loh kamu tau kok diam saja Do?” 

Dodo   : “Karena Dodo dibagi lima ratus” 

Kak Nadia : “Dodo-dodo yasudah ne kembalikan uang tadi, sama 

paman tukang es” 

Dodo   : ”Siap bosss”.. 

 

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. 
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan W.J.S 

Poerwadarminta jujur berarti lurus hati, tidak curang.85 Muchlas Samani 

dan Hariyanto menjelaskan bahwa jujur adalah menyatakan apa adanya, 

terbuka, konsisten antara apa yang dikatakan dan dilakukan 

(berintegritas), berani karena benar, dapat dipercaya (amanah, 

trustworthiness), dan tidak curang (no cheating).86 Secara singkat Agus 

Wibowo mengartikan bahwa jujur adalah orang yang berbicara dan 

berbuat harus apa adanya, tanpa menutupi dengan kebohongan.87 

 Menurut Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 jujur 

diartikan sebagai perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan.88 Seperti yang diungkapkan Jamal Ma‟mur 

Asmani bahwa kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, baik 

terhadap diri sendiri maupun pihak lain. Hal ini diwujudkan dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan.89 

____________ 

85W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia: Edisi 
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 496. 

 
86Muchlas Samani, dan HariyantoPendidikan Karakter: Konsep dan 

Model, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 51. 
 
87Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter 

Bangsa Berperadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 40. 
 
88Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter 

Bangsa Berperadaban..., h. 14. 

89Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 
Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 37. 
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 Abdul Majid dan Dian Andayani menyatakan bahwa deskripsi 

jujur yaitu biasa mengatakan yang sebenarnya, apa yang dimiliki dan 

diinginkan, tidak pernah bohong, biasa mengakui kesalahan dan biasa 

mengakui kelebihan orang lain.90 Sejalan dengan Nurul Zuriah yang 

menyatakan bahwa jujur merupakan sikap dan perilaku yang tidak suka 

berbohong dan berbuat curang, berkata apa adanya, dan berani 

mengakui kesalahan. Jujur bisa diartikan mengakui, berkata atau 

memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.91 

Buchari Alma juga menambahkan bahwa kejujuran seeseorang bisa 

dilihat dari ketepatan pengakuan atau dari apa yang dibicarakan sesuai 

dengan kenyataan atau kebenaran yang terjadi.92 

 Lickona menyatakan bahwa kejujuran adalah salah satu bentuk 

nilai yang harus diajarkan di sekolah. Jujur dalam berurusan dengan 

orang lain, tidak menipu, mencurangi, atau mencuri dari orang lain 

merupakan sebuah cara mendasar untuk menghormati orang lain.93 

Menurut Muchlas Samani dan Hariyanto kejujuran dimaknai 

menjunjung tinggi kebenaran, ikhlas dan lurus hati, tidak suka 

____________ 

90 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif 
Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 48. 

91Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif 
Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual 
dan Futuristik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 83. 

92Buchori Alma, Pembelajaran Studi Sosial, (Bandung: Alfabeta, 
2010), h. 116. 

93Thomas Lickona, Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik 
Siswa Menjadi Pintar dan Baik. Penerjemah: Lita S: Educating for Character, 
(Bandung: Nusa Media, 2013), h. 65. 
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berbohong, mencuri dan memfitnah, tidak pernah bermaksud 

menjerumuskan orang lain.94 Menurut Dharma Kusuma, Cepi Triatna, 

dan Johar Permana jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan 

seseorang untuk mengungkapkan (dalam bentuk perasaan, kata-kata, 

dan/atau perbuatan) bahwa realitas yang tidak dimanipulasi dengan cara 

berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya.95 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan jujur adalah 

sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan perilaku tidak suka 

berbohong, tidak curang, memberikan informasi sesuai dengan 

kenyataan apa adanya secara terbuka, dapat dipercaya dalam perkataan, 

perbuatan dan pekerjaan sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada 

sebenarnya. Kejujuran yang harus diterapkan bukanlah suatu hal yang 

mudah. Diperlukan kesadaran dan latihan agar sifat tersebut benar-benar 

menjadi prinsip hidup. Kesadaran bermula dari pengetahuan, seseorang 

harus diberi pengetahuan mengenai pentingnya jujur dan apa akibat 

tidak jujur. Sementara latihan jujur itu sendiri bisa dilakukan secara 

personal.  

Kesadaran akan pentingnya jujur dalam hidup harus 

ditumbuhkan sejak kecil. Pendidikan dari keluarga dan sekolah harus 

mementingkan kejujuran seorang anak. Sebisa mungkin diupayakan 

agar anak senantiasa senang berbuat jujur. Sistem pemberian reward dan 

____________ 
 
94Muchlas Samani, dan Hariyanto, Pendidikan Karakter: Konsep dan 

Model, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), h. 124. 
 

95Dharma Kesuma, Cepi Triatna dan Johar Permana, Pendidikan 
Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2012), h. 16. 
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punishment harus senantiasa diterapkan. Ketika si anak berani berbuat 

jujur maka diberikan hadiah dan jika berbohong diberi hukuman. 

Adapun jujur itu dibagi dalam beberapa hal, yaitu:96 

a. Jujur dalam perkataan. Kejujuran dalam perkataan dapat 

diketahui ketika ia memberikan suatu berita, baik yang 

berkaitan dengan masa lalu maupun yang akan datang. Dalam 

hal ini setiap orang berkewajiban untuk menjaga lidahnya 

selain mengatakan yang benar. Barang siapa yang menjaga 

lidah dari perkataan bohong ketika memberikan kabar atau 

berbicara, maka ia disebut sebagai orang yang jujur. 

b. Jujur dalam niat dan keinginan. Hal ini berkaitan dengan 

masalah ikhlas, yaitu setiap perbuatan dan ibadah dilakukan 

hanya semata-mata karena Allah Swt. Akan tetapi ketika 

perbuatannya dinodai dengan keinginan selain Allah Swt, maka 

ia disebut sebagai pembohong. 

c. Jujur dalam perbuatan. Bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam 

hatinya. Hatinya harus mendorong anggota tubuh untuk 

melakukan apa yang diingini hati. Rasullulah Saw 

memerintahkan semua muslim untuk selalu jujur, karena sifat 

membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantar ke 

surga. Sebaliknya beliau melarang umatnya berbohong, karena 

kebohongan akan membawa kepada kejahatan dan kejahatan 

akan berakhir di neraka. 

____________ 
 
96Sa‟id Hawwa, Tazkiyatun Nafs, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, 

(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005), h. 346. 



                                                                                       68 

 

 

 

 

Kita sebagai orang yang beriman harus bersifat jujur dan orang 

yang tidak mau berkata jujur maka ia termasuk sebagai orang 

pembohong. Seperti apa yang dilakukan Dodo pada cuplikan percakapan 

di atas. Seseorang yang biasanya mudah berkata bohong biasanya akan 

berlanjut dengan kebohongan lagi, akhlak seperti ini haruslah dapat 

dicegah dari kecil. Orang tua hendakknya mampu menanamkan pada 

diri anak-anak mereka sejak dini agar mau berkata jujur dan 

sesungguhnya Allah Swt akan selalu melihat kita walaupun orang lain 

tidak tahu kebohongan kita. 

Jujur merupakan hal penting dalam kehidupan ini. Orang tidak 

akan merasakan kenikmatan hidup jika ia tidak pernah jujur, karena 

orang yang melakukan kesalahan, lalu dia tidak mengakuinya. Maka ia 

akan disalahkan oleh hati nuraninya sendiri dan terus-menerus dikejar 

rasa bersalah. Kejatuhan manusia adalah ketika sudah tidak lagi 

memiliki kejujuran, yang ia miliki hanyalah dusta. Oleh karena itu kita 

harus berpegang teguh pada kejujuran. Jujur akan menuntun kita pada 

kebaikan, bahkan kebahagiaan. Sedangkan kebaikan akan menuntun kita 

ke surga. Sedangkan nilai kejujuran dalam spiritual shalat adalah 

menimbulkan perasaan dalam hati atas kemahatahuan Allah Swt. Jika 

hal yang demikian ini sudah tertanam dalam hati, maka dengan rasa 

takut kepada Allah Swt, seorang akan jujur dalam segala hal, baik itu 

jujur dalam perkataan maupun perbuatan. 
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B. Kontribusi Film Kartun Dodo dan Syamil Terhadap 

Pembelajaran 

 

Manusia adalah makhluk berketuhanan atau di sebut 

homodivinous (mahluk yang percaya adanya Tuhan) atau disebut juga 

homoreligious artinya mahluk yang beragama. Pada diri manusia 

terdapat semacam keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal. 

Kebutuhan-kebutuhan ini melebihi kebutuhan lainnya, bahkan 

mengatasi kebutuhan akan kekuasaan. Keinginan akan kebutuhan 

tersebut merupakan kebutuhan kodrati, berupa keinginan untuk 

mencintai dan dicintai Tuhan.  

Dalam pandangan Islam, sejak lahir manusia telah memiliki 

jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya zat yang maha pencipta dan 

maha mutlak yaitu Allah Swt. Sejak didalam roh manusia telah 

memunyai komitmen bahwa Allah adalah Tuhannya. Pandangan ini 

bersumber pada firman Allah Swt. 

                      

                        

            
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 

anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): 

"Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul 

(Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 

mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)". (Q.s. al-

A‟raf: 172). 
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Dalam perkembangannya, ide keagamaan pada anak hampir 

sepenuhnya authoritarius, maksudnya konsep keagamaan pada diri 

mereka dipengaruhi oleh unsur dari luar diri mereka, ini sesuai dengan 

ciri yang mereka miliki. Mereka melihat dan mengikuti apa-apa yang 

dikerjakan oleh orang dewasa terutama orang tua mereka sehingga orang 

tualah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan agama 

mereka. Bagi mereka sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang 

dewasa walaupun ajaran itu belum mereka sadari akan manfaatnya bagi 

mereka. 

Film kartun Dodo dan Syamil episode akhlak mulia memberi 

kontribusi yang sangat  berguna bagi proses pembelajaran. Untuk para 

orang tua, pendidik, atau pun masyarakat, materi-materi yang 

disampaikan dan bahasa yang santun yang digunakan dalam film kartun 

tersebut dapat dijadikan referensi dalam menanamkan nilai-nilai 

pendidikan Islam, selain itu film tersebut juga dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran, selain untuk hiburan film tersebut juga merupakan 

pendidikan untuk anak-anak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan dan menganalisis nilai-nilai pendidikan 

akhlak yang terdapat dalam film Dodo dan Syamil pada episode tema 

akhlak mulia pada bab terdahulu, maka dapat di simpulkan. 

1. Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam film kartun Dodo dan 

Syamil adalah keikhlasan, kesabaran dan kejujuran. 

2. Kontribusi film kartun Dodo dan Syamil pada episode akhlak 

mulia terdapat beberapa kontribusi terhadap proses pendidikan 

di antaranya adalah pertama, nilai-nilai yang terdapat dalam 

film kartun Dodo dan Syamil dapat dijadikan referensi orang 

tua maupun pendidik dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan 

akhlak kepada anak, Seperti keikhlsan, kesabarn kejujuran, 

sebagainya. Kedua, bahasa lembut yang penuh kasih sayang 

dan cinta kasih yang terdapat dalam film kartun Dodo dan 

Syamil pada episode akhlak mulia dapat dijadikan teladan 

orang tua maupun para pendidik dalam proses pembelajaran. 

Seorang anak akan lebih mudah menjalankan apa yang 

diperintahkan seorang pendidik apabila sang pendidik tersebut 

memperlakukan seorang anak dengan penuh kasing sayang dan 

dengan bahasa yang lembut karena seorang anak akan merasa 

tersanjung dan merasa dihargai. Ketiga, film kartun ini sendiri 

dapat dijadikan media pembelajaran bagi anak oleh orang tua 

ataupun guru (pendidik), baik di lingkungan keluarga maupun 

di lingkungan sekolah. 



                                                                                       72 

 

 

 

 

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 mengabaikan 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 baikuntuk 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 mengambil hikmah dan pelajaran dari 
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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-

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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