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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan proses 

pengamatan berupa analisis isi (content analysis) kualitatif terhadap film 

animasi Nussa & Rara pada episode Compilation Vol. 1 di Channel Youtube 

Nussa Official, maka hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Analisis isi film animasi Nussa & Rara pada episode Compilation Vol. 1 di 

Channel Youtube Nussa Official terdiri 4 episode yaitu a). pertama 

berjudul “Nussa | Tidur Sendiri, Gak Takut”, b). Kedua berjudul “Nussa | 

Dahsyatnya Basmalah”. c). Ketiga berjudul “Nussa | Senyum itu 

Sedekah”. d). Episode Keempat berjudul “Nussa | Viral !! Bersih Kota 

Kita, Bersih Indonesia”. 

2. Pesan dakwah film animasi Nussa & Rara pada episode Compilation Vol. 

1 di Channel Youtube Nussa Official mengandung tiga kategori isi pesan 

dakwah, diantaranya yaitu: a). Pesan aqidah diantaranya: syukur, tawakal, 

dan menghadirkan Allah SWT. dalam setiap aktifitas. b). Pesan syariat 

diantaranya: ucapan salam, dan mendidik anak. c). Pesan akhlak 

diantaranya: tolong-menolong, teliti dan hati-hati, ucapan terimakasih. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

tersebut, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu: 
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1. Untuk rumah produksi animasi The Little Giants (TLG) yang 

berkolaborasi bersama 4 Stripe Production, agar lebih meningkatkan 

lagi semangat memproduksi film-film animasi yang mengedukasi dan 

mengenalkan ajaran-ajaran islam (religi) sehingga apa yang ditonton 

oleh anak-anak bukan hanya mendapatkan hiburan semata melainkan 

edukasi dari apa yang ditonton. 

2. Untuk penonton dan para orang tua hendaknya lebih mengawasi anak-

anak terhadap tontonan yang seharus ditonton seusia mereka, dan 

mengenalkan tontonan film-film berbau religi, sehingga apa yang 

mereka tonton bukan hanya sebatas mendapat hiburan saja akan tetapi 

juga mendapatkan edukasi dari film-film tersebut khususnya pada film 

animasi Nussa & Rara. 

 



 

1 

 

LAMPIRAN I 

GAMBAR 

 

1.1 Beranda akun resmi Youtube @Nussa Official 

 

 

1.2 Kumpulan video Nussa & Rara 
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1.3 Sampul video episode compilation vol. 1 pada akun resmi Youtube 

@Nussa Official 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4  Pemeran atau Tokoh dalam Film Animasi Nussa & Rara

 

Tokoh 

a. Nussa

 

b. Rara 

c. Ibu/Umma 

 

 

 

Pemeran atau Tokoh dalam Film Animasi Nussa & Rara 

Karakter 

Seorang anak laki-laki yang 

berpakaian gamis lengkap dengan 

kopiah putihnya. Dan karakter anak 

mandiri, bijaksana, cerdas dan suka 

dengan hal baru. Hobinya adalah 

membaca, main bola, suka bersepeda 

dan melakukan hal baru. 

Digambarkan sebagai adik Nussa 

yang berusia 5 tahun dengan 

menggunakan gamis dan hijab serta 

terlihat selalu ceria. Dan karakter 

anak Ceria, penurut, cerdas dan suka 

penasaran dengan hal baru. Hobinya, 

menggali hal-hal baru yang 

membuatnya penasaran. 

Aysha Razaana Ocean 

 

 

Ibunya Nussa atau sering dipanggil 

Umma yang berkarakter sabar, 

ramah dan tidak menunjukan 

kesedihan didepan anaknya. 

3 

 

Pengisi Suara 

Muzakki Ramdhan 

Aysha Razaana Ocean 

Fajar 

Jessy Milianty 
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LAMPIRAN II 

TEKS DIALOG 

 

2.1 Teks dialog episode #1 : Nussa | Tidur Sendiri, Gak Takut 

Tokoh/Karakter Dialog 

Rara  : “Haaeee..ee..  apa itu ?!, ummaaaa.. !! 

Umma  : “Nussa,…temenin Rara, ingat pesan umma tadi iya.” 

Nussa  : “Iya Umma. Kenapa sih Ra, ? kamu pasti lupa baca 

do’a sebelum tidur iya ?, sama ini nih. (sambil 

menunjukan sapu lidi). 

Rara  : “Ampunn Nussa..” 

Nussa  : “Iiii… su’uzon, siapa juga yang mau nyapu kamu 

pake sapu lidi.” 

Rara  : “Oo… kiraainn.” 

Nussa  : “Makanya, kalo mau tidur, pertama baca basmalah, 

Bismillahirohmanirrohim. Huuuu…” 

Rara “Alhamdulillah, saking capeknya main jadi lupa tutup 

jendela.” 

Nussa “Nah, yang kedua, Wudhu. Tapi ingat jangan boros 

air, wudhu yang tertib.” 

Rara “Habis wudhu apalagi ?” 

Nussa “Baca ayat kursi, dilanjut tiga surah Kul, kulhuwllah 

uahad, kul au’dzhubilfalaq, kul au’dzhubirobbinnas. 

Masing-masing tiga kali. Terus tiupin ke tangan, 

uhuuu… terus diusapin ke muka sama ke badan.” 

Rara “Terus apalagi ?” 

Nussa “Keempat, tidurnya hadap kanan atau arah kiblat.” 

Rara “hmmmm.. (Rara mencoba mencari arah mata 

angin).” 

Nussa “Iiii… jangan norak deh, kan udah ketahuan kalo 

sholat hadapnya kesana (sambil menunjuk arah 

kiblat).” 

Rara “Eee.. terus ?.” 

Nussa “Terus jangan banyak nanya, baca do’a terus langsung 

merem.” 

Nussa & Rara “Bismillahirrohmanirrohim,bismikallahumma aamuud 

wa ahyaa. Aamiin.” 

Rara “Terus apalagi, ?. iyaa.. Nussa tidur duluan. 
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2.2 Episode #2 : Nussa | Dahsyatnya Basmalah 
 

Tokoh/Karakter Dialog 

Nussa “Saruung.. ?!” 

Rara “cekkk..” 

Nussa “Helm..?!” 

Rara “Cekkkk..” 

Nussa “Enzim….hmhmhm.. seltibel sudah terpasang, are you 

ready guys ?!..” 

Rara “Ready..!!” 

Nussa & Rara “Berangkatttt…” 

Tiba-tiba ditengah perjalanan Anta (kucingnya Rara ) mengamuk hingga 

akhirnya mereka terjatuh dari sepeda. 

Rara “Iiii.. Anta (Kucing Rara) jangan lompat..!!.” 

Nussa “Jangan goyang-goyang Ra.. aduuhhh…duuhh” 

Nussa & Rara “Waduhuhhh… duhh…” 

Rara “aduh sakit nih, makanya Nussa jangan ngebut-

ngebut, kepala anta jadi benjol tu..” 

Nussa “Kamu juga benjol Ra ?.” 

Rara “Gak..” 

Kemudian anta mengeong seolah-olah memberitahu Rara sesuatu. 

Rara “Bener Juga Kata Anta. Sebelum berangkat kita belum 

baca Bismillah.” 

Nussa “Oo..iya..ya tadi kita lupa.” 

Rara “Oke kalo gitu, sekarang kita jangan lupa baca 

basmalah.” 

Nussa “Heee.. hee..e iya.” 

Nussa & Rara “Bismillahirrohmanirrohim..” 

Pesan : 

“Awali setiap perkara dengan basmalah, agar amal tidak terputus dari 

Allah dan berlimpah keberkahan.” 

“Ringan dilakukan, mudah diucapkan, dan semoga pertolongan Allah 

senantiasa kita dapatkan”.  
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2.3 Episode #3 : Nussa | Senyum itu Sedekah. 

 

Tokoh/Karakter Dialog 

Nussa “Uhuuyy,.. Alhamdulillah akhirnya beres juga..” 

Rara “Nussa…, mainan dan pakaiannya masuk kardus 

semua?” 

Nussa “Iyalah..kan kita mau anter kerumah yatim piatu, 

kamu kemana saja sih Ra ?” 

Rara “Iya..Rara bingung, mau kasih apa iya ? hmmm..Oo.. 

iyaa..Boneka..!” 

Rara pun pergi ke kamarnya untuk mengambil barang-barang yang mau 

disumbangkan. 

Rara “Maaf Iya Boni. Umma Bilang Kalo Mau Berbagi 

Harus Yang Bagus, Boni Kan Boneka Kesukaan Rara 

pasti bagus.” 

Umma “Nussa, Rara ingat iya, jangan sampai ada pakaian 

sobek atau mainan rusak.” 

Dan setibanya di Panti Asuhan, Umma dan Nussa langsung memberikan 

barang-barang yang mau disumbangkan. 

Pengurus Panti “Bunda dan keluarga, terimaksih sekali atas 

bantuannya, semoga ini menjadi pahala ya bunda. 

Insyaallah kita bias ketemu lagi ya bunda.” 

Umma & Nussa “Aamiinn.. Allahumma Aamiinn.” 

Umma  “Terimakasih untuk do’anya bu. Kami pamit iya..” 

Rara “Rara mana nih ?” 

Nussa “Oo..iya coba Nussa Cari.” 

Dan akhir Nussa pun menjumpai Rara yang sedang asyik bermain bersama 

teman-teman panti sambil senyum ceria. 

Rara “Ehh.. Nussa kaget Rara.” 

Nussa “Lagi ngapain sih Ra ?” 

Rara “Rara lagi sedekah nih.” 

Nussa “Hahh..sedekah, sedekah apaan ?” 

Rara “Rara lagi sedekah senyum, senyum kan juga 

sedekah.. iii…” 

Nussa “Oo..iya Ra, bener juga kamu Ra. Kalo gitu Nussa 

ikutan sedekah ya.. iii.. aku udah senyum.” 

Anak-anak panti pun juga ikut tersenyum dan bahagia karena tingkah laku 

kakak beradik yang lucu dan menggemaskan. 

 



 

7 

 

2.4 Episode #4 : Nussa | Viral !! Bersih Kota Kita, Bersih Indonesia. 

 

Tokoh/Karakter Dialog 

Rara “Kemarin, Nussa bilang kita mau bikin video viral, 

mmm..viral apaan sih ? Rara nggak tau (Rara bertanya 

ke Anta). Nussa bilang, cari aja di Internet. 

Ketik virall.. nah dapet.” 

“Oo.. viral itu kayak virus, bererti penyakit dong.” 

Nussa “ra, lagi ngapain sih, emang bias pake Laptop ?” 

Rara “Sekarang Rara ngerti viral, kalo mau bikin viral 

(sambil membayangkan) Nussa sakit dulu.” 

Nussa “Eeehh..nggak gitu juga kali, nih Ra lihat (sambil 

memperlihatkan video-video viral) yang dimaksud 

dengan video viral kayak gini.” 

Rara “Ooo.. yuk kita bikin Joget challenge yuk, atau Nussa 

lempar uang kecelengan, nanti Rara bilang masuk 

Nussa.” 

Nussa “Hadehh… harus bikin yang bermanfaat dong Rara.” 

Tiba-tiba terdengar suara Umma yang sedang asyik menyimak berita di 

Televisi. 

Umma “Astagfirullahal Adzhimm.. hadehh masih saja ada 

orang buang sampah dikali, jadi banjir kalo begini.” 

Setelah ikut menyimak berita di Televisi, Nussa & Rara mendapat ide 

untuk membuat konten youtube nya. 

Nussa “Uhhh..yakkkk.. Alhamdulillah. Misi selesai.” 

Rara “Okey,..” 

Umma “Nussa, Rara coba lihat deh, video yang kemarin kita 

buat viral ..! banyak yang nonton (sambil teriak dari 

suara kejauhan.” 

Nussa “Alhamdulillah, benar Ra. Banyak yang nonton.” 

Rara  “Makasih Umma, udah bantu bikin video viralnya.” 

Nussa & Rara “Assalamu’alaikum sahabat Nusantara. 

Nussa “Itu tadi video viral kita, bagaimana serukan ?” 

Rara “Nussa, Rara dan Anta saja peduli dengan kebersihan 

kota.” 

Nussa “Yuk teman-teman diseluruh Nusantara kita juga 

harus peduli dengan kebersihan kota kita. 

Rara “Iya betul.” 

Nussa “kayak teman kita ini.” 

Nussa “Gimana seru gak ? pastinya.” 

“Allah itu Maha Suci, Dia Maha Mulia dan menyukai 

keindahan, maka bersihkan lingkunganmu.. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.” 
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