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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah ada perbedaan frekuensi kategori pesan budi 

pekerti dan moral serta karakteristik penyampaian pesan yang ada pada serial animasi Nussa dan Pada 

Zaman Dahulu Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi dengan pendekatan 

kuantitatif menggunakan sampel sebanyak 10 episode tiap masing-masing animasi. Pesan budi pekerti 

dan moral dapat dilihat melalui adegan yang ada dalam animasi. Melalui uji Chi Square, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan frekuensi pesan budi pekerti dan moral yang signifikan diantara 

serial animasi “Nussa” dengan serial animasi “Pada Zaman Dahulu”. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

perhitungan tabel nilai X
2 

yaitu sebesar 40,27. Sedangkan nilai kritis pada df 7 dengan batas kritis 0,05 

yaitu sebesar 14,067. Dengan demikian X
2
 lebih besar dari nilai kritis atau 40,27 > 14,067. Dalam uji Chi 

Square mengenai karakteristik penyampaian pesan, didapatkan hasil bahwa tidak ada perbedaan 

karakteristik penyampaian pesan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai X
2
 lebih kecil dari 

nilai kritis atau 5,08 < 9,4877. 

 

Kata Kunci : Budi Pekerti, Moral, Animasi, Analisis Isi 

 

ABSTRAK 

The purpose of this study was to determine whether there were differences in the frequency of message 

categories and the characteristics of messages delivery between Nussa and Pada Zaman Dahulu. The 

method used in this research is content analysis with quantitative approach using a samples of 10 episodes 

for each animation. The character and morals message can be seen through the scenes in the animated 

series. Through the Chi Square test, it can be concluded that there is a significant difference in  frequency 

of character and moral messages between Nussa and Pada Zaman Dahulu. This could be seen from the 

calculation result of the X
2
 table’s value which is 40.27. While the critical value at df 7 using a critical 

limit of 0.05 is 14.067. Thus, the X
2
 table’s value is greater than the critical value or  40.27> 14.067. In 

the Chi Square test regarding to the message delivery characteristics, was found that there was no 

significant difference in the message delivery characteristics. This can be seen from the X
2 
value which is 

smaller than the critical value or 5.08 <9,4877. 

 

Keywords : Character Value, Moral Value, Animation, Content Analysis. 
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PENDAHULUAN 

Pengikisan nilai-nilai luhur bangsa 

kerap kita jumpai pada generasi muda 

Indonesia saat ini. Maraknya kenakalan 

remaja, meningkatnya tingkat kriminalitas, 

serta pergaulan bebas, tentunya menjadi 

keprihatinan kita semua. Nilai-nilai 

kesopanan dan etika juga mulai luntur dari 

generasi muda. Banyak remaja yang mulai 

tidak menghormati orang lain dalam berkata 

dan bertindak. Beberapa kebiasaan mulai 

ditinggalkan dari mengucapkan salam, 

mencium tangan kedua orangtua sebelum 

meninggalkan rumah, juga membungkukkan 

badan ketika melewati orang yang lebih tua.  

Beberapa nilai-nilai luhur bangsa yang 

mulai terkisis adalah nilai budi pekerti dan 

nilai moral. Budi Pekerti merupakan sebuah 

sikap dan tindakan yang diperoleh 

berdasarkan kebiasaaan yang dilakukan 

sedari kecil. Secara etimologi, istilah budi 

pekerti ini adalah gabungan dari 2 kata yakni 

budi dan pekerti. Kata budi sendiri 

mempunyai makna sadar, nalar, pikiran dan 

watak. dan pekerti mempunyai arti perilaku, 

perbuatan, perangai, tabiat, watak. Kedua 

kata ini mempunyai kaitan yang sangat erat 

sebab pada dasarnya budi seseorang itu ada 

dalam batin manusia dan tidak akan terlihat 

sebelum dilakukan dalam bentuk pekerti. 

Sedangkan moral menurut Ali & 

Asrori (2012:136),  merupakan kaidah 

norma dan pranata yang mengatur perilaku 

individu dalam hubungannya dengan 

kelompok sosial dan masyarakat. Moral 

merupakan standard baik-buruk yang 

ditentukan bagi individu nilainilai sosial 

budaya di mana individu sebagai anggota 

sosial (Ali & Asrori, 2012). Moralitas 

merupakan aspek kepribadian yang 

diperlukan seseorang dalam kaitannya 

dengan kehidupan sosial secara harmonis, 

adil, dan seimbang. Perilaku moral 

diperlukan demi terwujudnya kehidupan 

yang damai penuh keteraturan, ketertiban, 

dan keharmonisan.  

Pengikisan nilai-nilai budi pekerti dan 

moral di Indonesia nampaknya 

menimbulkan permasalahan dalam 

masyarakat. Dalam skala yang masif 

misalnya saja masih banyaknya praktek 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang 

ditemukan. Pada tahun 2018 ada sebanyak 

454 kasus korupsi yang ditangani oleh 

penegak hukum Total tersangka yang 

ditetapkan yakni sebanyak 1.087 orang 

dengan berbagai latar belakang profesi. 

Jumlah kerugian negara yang berhasil 

ditemukan oleh penegak hukum sebesar 

Rp5,6 triliun, jumlah nilai suap sebesar 

Rp134,7 miliar, jumlah pungutan liar 

sebesar Rp6,7 miliar, dan jumlah pencucian 

uang sebesar Rp91 miliar (Indonesian 

Corruption Watch, 2018). 

Selain permasalahan dengan skala 

besar yang dapat merugikan banyak pihak, 

banyak juga kesenjangan-kesenjangan sosial 

yang diakibatkan kurangnya penanaman 

moral serta budi pekerti dalam diri manusia. 

Kesenjangan tersebut kerap dijumpai pada 

anak-anak remaja misalnya dengan 

penggunaan obat-obatan terlarang serta seks 

bebas. Ningrum (2015:27), mengemukan 

bahwa  memang terjadi kemerosotan moral 

dikalangan remaja di Indonesia. Remaja 

Indonesia sudah sangat jauh dari ajaran-

ajaran agama. Prilaku menyimpang seperti 

pergaulan bebas dan seks bebas dianggap 

sudah biasa dikalangan remaja sekarang ini. 

Selain itu masih ada kasus-kasus yang 
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diakibatnya rendahnya moral remaja seperti 

tawuran dan kekerasan. (Ningrum, 2015).  

Penanaman budi pekerti dan moral 

dapat dilakukan melalui tingkat keluarga dan 

sekolah. Pada tingkat keluarga, penanaman 

budi pekerti dan moral sangat penting 

dilakukan sejak usia dini. Menurut Murni 

(2017:19), masa anak-anak adalah masa 

paling penting dalam pembentukan karakter. 

(Murni, 2017) Oleh karena itu, keluarga 

sangat berperan penting untuk 

mempersiapkan anak untuk terjun ke dalam 

lingkungan yang lebih luas. 

Penanaman moral dan budi pekerti 

pada anak tidak hanya dapat dilakukan di 

sekolah maupun di keluarga. Penanaman 

moral dan budi pekerti lewat aktifitas yang 

disukai oleh anak tentu akan lebih efektif. 

Selain bermain, salah satu aktifitas yang 

disukai anak-anak adalah menonton 

tayangan yang mereka sukai. Salah satunya 

adalah film animasi. Dalam kaitannya dalam 

penanaman moral dan budi pekerti anak 

melalui animasi, pesan yang ada dalam 

animasi menjadi suatu informasi yang akan 

diproses oleh anak-anak yang nantinya akan 

menjadi objek untuk dikenali, diamati, serta 

ditirukan. 

Banyak serial animasi anak yang 

pernah tayang di Indonesia. Animasi yang 

pernah tayang di Indonesia tidak hanya 

animasi buatan dari Indonesia tapi buatan 

dari negara lain. Tidak hanya melalui media 

televisi, serial animasi juga terdapat di 

Youtube. Beberapa diantaranya adalah Upin 

dan Ipin, Keluarga Somat, Adit Sopo Jarwo, 

Petualangan Kiko, dan lain-lain. 

Dari beberapa serial animasi yang 

pernah tayang dan dikenal di Indonesia, 

peneliti memilih untuk meneliti dua serial 

animasi untuk diteliti, yaitu serial animasi 

asal Indonesia Nussa, dan serial animasi asal 

Malaysia, Pada Zaman Dahulu. 

Peneliti memilih kedua animasi 

tersebut berdasarkan beberapa 

pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah 

kedua animasi merupakan animasi yang 

populer di Indonesia. Animasi Pada Zaman 

Dahulu lebih dahulu tayang di Indonesia 

melalui saluran MNC TV. Animasi tersebut 

berhasil menjadi animasi yang populer dan 

mendapatkan penghargaan sebagai program 

animasi anak terbaik tahun 2016 oleh KPI. 

Animasi Nussa merupakan animasi yang 

cenderung baru namun memiliki impact 

yang sangat besar. Hal tersebut dibuktikan 

dengan pencapaian animasi Nussa yang 

berhasil mendapatkan lebih dari 6.33 

juta  subscribers di Youtube  dan 

mendapatkan total tontonan lebih dari 1,1 

milyar views sejak bergabung pada 25 

Oktober 2018. Ini membuktikan bahwa, 

animasi Nussa memiliki engagement yang 

besar dan respons yang positif dari khalayak. 

Penyampaian nilai budi pekerti dan 

moral melalui animasi Nussa dan Pada 

Zaman Dahulu tidak hanya dengan tujuan 

untuk menyampaikan informasi tapi juga 

memiliki unsur persuasif untuk 

mempengaruhi sifat dan perilaku audiens 

dalam hal ini anak-anak. Agar pesan dalam 

komunikasi persuasif mampu menarik 

perhatian audiens diperlukan sebuah 

imbauan pesan atau message appeal.  

Menurut Rakhmat (2008:298) terdapat 

5 macam imbauan pesan, yaitu: imbauan 

rasional, imbauan emosional, imbauan takut, 

imbauan ganjaran, dan imbauan 

motivasional (Rakhmat, 2008). Dalam 

penelitian ini, selain meneliti tentang isi nilai 
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budi pekerti dan moral dalam animasi,  

peneliti juga menggunakan imbauan pesan 

untuk mengukur karakteristik penyampaian 

nilai-nilai budi pekerti dalam animasi. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijabarkan di atas, maka masalah dalam 

penelitian ini di rumuskan sebagai berikut : 

“Apakah ada perbedaan frekuensi nilai budi 

pekerti dan moral dalam serial animasi 

Nussa dengan serial animasi Pada Zaman 

Dahulu?” serta “Apakah ada perbedaan 

karakteristik penyampaian pesan dalam 

serial animasi Nussa dengan serial animasi 

Pada Zaman Dahulu” 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan 

frekuensi nilai budi pekerti dan moral dalam 

serial animasi Nussa dengan serial animasi 

Pada Zaman Dahulu dan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan karakteristik 

penyampaian pesan dalam serial animasi 

Nussa dengan serial animasi Pada Zaman 

Dahulu. 

 

METODE PENELITIAN 

Eriyanto (2011:15), Analisis isi 

kuantitatif adalah teknik penelitian ilmiah 

yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensi dari 

isi. Analisis isi ditujukan untuk 

mengidentifikasi secara sistematis 

komunikasi yang tampak, dan dilakukan 

secara objektif, valid, reliabel dan dapat 

direplika. (Eriyanto, 2011). 

Selain itu peneliti juga menggunakan 

metode eksplanatif untuk menguji hipotesis. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan rumus chi square atau chi 

kuadrat untuk melihat apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan antara animasi 

Nussa dan animasi Pada Zaman Dahulu 

yang diteliti. 

 

POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

jumlah episode serial animasi Nussa 

dan jumlah episode serial animasi 

Pada Zaman Dahulu. Animasi Nussa 

memiliki jumlah episode sebanyak 51. 

Sedangkan serial animasi Pada Zaman 

Dahulu memiliki total episode 

sebanyak 24. Sehingga total populasi 

dari subjek animasi yang akan diteliti 

adalah sebanyak 75 episode. 

2. Sampel 

Teknik pemilihan sampel pada 

penelitian ini adalah teknik purposive 

sampling. Kategori pertama dalam 

penelitian ini adalah, peneliti hanya 

ingin meneliti episode yang berbentuk 

serial animasi yang mempunyai jalan 

cerita dan penyelesaian. 

Kategori selanjutnya adalah peneliti 

memilih 10 episode paling akhir dari 

masing masing animasi. Hal ini dipilih 

dengan asumsi bahwa episode tersebut 

memiliki jalan cerita yang lebih 

matang dan produksi animasi yang 

lebih baik daripada episode yang telah 

tayang terlebih dahulu. Dalam hal ini 

adalah 10 episode serial animasi Nussa 

musim kedua dan 10 episode serial 

animasi Pada Zaman Dahulu musim 

ketiga. 

UNIT ANALISIS 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan unit referens. Menurut 

Kriyantono (2006:161) unit analisis referens 

adalah rangkaian kata atau kalimat yang 
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menunjukan sesuatu yang mempunyai arti 

sesuai kategori (Kriyantono, 2006). 

 

DEFINISI OPERASIONAL 

Dalam penelitian ini tedapat 4 kategori 

nilai budi pekerti dan 4 kategori nilai moral. 

Kategori nilai budi pekerti adalah budi 

pekerti terhadap Tuhan, budi pekerti dengan 

sesama, budi pekerti terhadap diri sendiri, 

dan budi pekerti dengan alam,  

Sedangkan kategori nilai moral adalah 

moral benar, moral jujur, moral adil, dan 

moral berani. Untuk mengurangi perbedaan 

penafsiran mengenai nilai-nilai budi pekerti 

dan moral, peneliti menentukan definisi 

operasional yang akan digunakan sebagai 

unit analisis. Berikut adalah pemaparan 

secara terperinci dari setiap indikator yang 

digunakan. 

A. Budi Pekerti 

1) Budi pekerti terhadap Tuhan 

Pesan Budi Pekerti Terhadap Tuhan 

secara tersurat dapat dilihat melalui 

dialog antar tokoh yang 

menganjurkan untuk menjalankan 

perintah tuhan, tokoh yang sedang 

berdoa, atau tokoh yang memohon 

ampunan. Sedangkan secara tersirat 

pesan dalam kategori ini dapat dilihat  

melalui adegan beribadah.  

2) Budi pekerti dengan sesama 

Secara tersurat indikator budi pekerti 

ini adalah dialog tokoh yang memuat 

pesan tolong menolong, toleransi, 

saling menghargai. dan gotong 

royong. Secara tersirat dapat dilihat 

dari perbuatan karakter yang 

membantu sesama dan merasakan 

empati terhadap orang lain. 

3) Budi pekerti terhadap diri sendiri 

Menurut Muhtadi (2010:35), sikap 

pengembangan diri meliputi: (a) 

disiplin, (b) Kerja keras, (c) 

tanggung jawab, (d) semangat, (e) 

keterbukaan, (f) cermat. (Muhtadi, 

2010) 

4) Budi Pekerti dengan alam 

Secara tersurat, budi pekerti terhadap 

alam dapat dilihat dari dialog tokoh 

yang berisi kebersihan lingkungan, 

atau dialog yang menganjurkan 

untuk menjaga kebersihan. 

Secara tersirat dapat dilihat dari 

adegan sederhananya adalah 

membuang sampah pada tempatnya, 

membersihkan lingkungan atau 

menanam pohon.  

B. Moral 

1) Berbuat benar. 

Kategori moral berbuat benar dapat 

diliihat secara tersurat dari dialog 

antar tokoh yang meminta maaf 

apabila bersalah, mengucap salam, 

memuji, serta berterimakasih. 

Sedangkan secara tersurat, dapat 

dilihat dari perbuatan tokoh yang 

membantu tanpa pamrih, rendah hati 

dan menghormati orang yang lebih 

tua. 

2) Berkata jujur. 

Menurut Novriyansah, dkk 

(2017:19), tedapat beberapa indikator 

dari perbuatan adil di antaranya 

adalah: Mengakui kesalahan, 

menghargai keunggulan orang lain, 

berkata yang sebenarnya dan tidak 

curang. (Novriyansah dkk, 2017).  

Secara tersurat, indikator berkata 

jujur dapat dilihat dari pernyataan 

tokoh yang mengungkapkan 

perbuatannya yang sebenar-benarnya 

kepada tokoh lain, serta mengakui 

kesalahan. Selain itu, indikator jujur 
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secara tersirat dapat dilihat ketika 

tokoh tidak berbuat curang 

3) Berlaku adil. 

Dalam kategori ini peneliti memiliki 

pandangan bahwa berlaku adil dapat 

dilihat dari sikap tokoh serial animasi 

yang menempatkan segala sesuatu 

pada tempatnya, menjalankan hak 

dan kewajiban dengan seimbang, 

membagi segala hal tanpa condong 

ke salah satu sisi saja.  

4) Berani 

Budiyono (2007:80), mengungkap-

kan bahwa keberanian adalah 

kualitas jiwa yang tidak mengenal 

rasa takut pada kritik, tetapi 

membuat orang melanjutkannya 

dengan ketenangan dan ketabahan 

dalam menghadapinya (Budiyono, 

2007). 

Alimin & Sulastri (2018:2), juga 

menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri 

yang meliputi sikap berani. Di 

antaranya adalah; Berjiwa besar, 

tidak mudah merasa takut, rela 

berkorban, ketenangan, dan keuletan 

(Alimin & Sulastri, 2018). 

 

UJI RELIABILITAS  

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus holsti untuk mengukur 

reliabilitas alat ukur. Selain peneliti, peneliti 

juga mengajak salah satu teman peneliti 

untuk menjadi pengkoder II yaitu Amanda 

Trinita, mahasiswi Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNS. Hasil 

koding dari pengkoder I dan pengkoder II 

akan dibandingkan dan diukur melalui 

formula holsti untuk menguji reliabilitas alat 

ukur penelitian. Berikut adalah formula 

holsti yang diterapkan dalam penelitian ini: 
 

   
  

     
 

 

Keterangan: 

CR = Coeficient Reliability 

M = Jumlah koding yang disepakati oleh  

        masing-masing pengkoding dalam satu  

        kategori 

N1= Jumlah koding yang dibuat oleh  

        pengkoding 1 

N2= Jumlah koding yang dibuat oleh  

        pengkoding 2 

 

Berikut adalah reliabilitas untuk 

kategori budi pekerti dalam penelitian: 

    
  

     
 

     

     
 

   

   
      

 

Pada kategori nilai budi pekerti dalam 

animasi Nussa dan animasi Pada Zaman 

Dahulu terdapat 98 item yang dikoding. Dari 

95 item tersebut tedapat 8 perbedaan yang 

ditemukan. Berdasar uji reliabilitas melalui 

rumus holsti maka dapat diambil kesimpulan 

reliabilitas dalam kategori nilai budi pekerti 

adalah 0,94. Setelah mengetahui nilai 

reliabilitas kategori budi pekerti, maka 

selanjutnya adalah menghitung reliabilitas 

dalam kategori moral. Berikut rumus holsti 

dalam kategori moral: 

 

    
  

     
 

     

     
 

  

   
      

 

Pada kategori nilai moral, terdapat 55 

item yang dikoding. Dari 55 item yang 
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dikoding terdapat 8 perbedaan yang 

ditemukan. Maka reliabilitas dalam kategori 

nilai moral adalah 0,77 

Menurut rumus holsti angka 

reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 

0,7 atau 70%. Maka reliabilitas dari kategori 

nilai budi pekerti dan kategori moral di atas 

adalah valid atau reliabel karena memiliki 

skor lebih dari 0,7. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai budi pekerti dan moral dalam serial 

animasi Nussa. 

Tabel 1 

Total Frekuensi Nilai Budi Pekerti dan Moral  

dalam animasi Nussa 
 

No Kategori F % 

1 BP. terhadap tuhan 12 17,5 

2 BP. dengan sesama 18 26,3 

3 BP. terhadap diri sendiri 3 4,5 

4 BP dengan alam 3 4,5 

5 Moral benar 25 36.7 

6 Moral jujur 3 4,5 

7 Moral adil 1 1,5 

8 Moral berani 3 4,5 

Total 68 100 

 

Tabel diatas merupakan tabel frekuensi 

nilai budi pekerti dan moral pada 10 episode 

Animasi Nussa yang diteliti. Terdapat 8 

macam nilai budi pekerti dan moral dalam 

10 episode yang diteliti. Nilai moral benar 

menjadi nilai yang paling dominan muncul 

dengan 25 kali frekuensi muncul (36,7%), 

Selanjutnya ada nilai budi perkerti dengan 

sesama yang memiliki frekuensi 

kemunculan sebanyak 18 kali atau 26,3%. 

Nilai yang selanjutnya adalah nilai budi 

pekerti dengan Tuhan yang muncul 

sebanyak 12 kali atau 17,5% dalam animasi 

Nussa yang diteliti.  

Terdapat 4 nilai yang memiliki 

frekuensi yang sama. Nilai tersebut adalah; 

nilai budi pekerti dengan diri sendiri, nilai 

budi pekerti dengan alam, nilai moral jujur, 

dan nilai moral berani. Empat nilai tersebut 

masing-masing mendapatkan 3 kali 

frekuensi kemunculan dengan presentase 

4,5%. Nilai yang terakhir adalah nilai moral 

adil yang memiliki frekuensi muncul 

sebanyak 1 kali atau 1,5%. Berikut adalah 

grafik frekuensi nilai budi pekerti dan moral 

dalam serial animasi Nussa yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Presentase Nilai Budi Pekerti dan Moral 

dalam Serial Animasi Nussa 

 

 

Moral benar dalam animasi “Nussa” 

berkaitan dengan nilai sopan santun dalam 

masyarakat, diantaranya adalah mengucap 

salam, berterimakasih, meminta maaf, 

menghormati orang tua, dan rendah hati. 

Sikap diatas berkaitan dengan norma 

kesopanan dalam masyarakat. 

Setelah nilai moral benar, nilai budi 

pekerti dan moral yang selanjutnya adalah 

nilai budi pekerti dengan sesama. Nilai budi 

pekerti dengan sesama pada serial animasi 

“Nussa” yang diteliti meliputi sikap 

toleransi, dan tolong menolong terhadap 
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sesama. Sikap tolong menolong menjadi 

nilai budi pekerti dengan sesama yang 

paling sering muncul dalam animasi 

“Nussa” yang diteliti. Contohnya dalam 

episode “Tetanggaku Hebat” yang 

menceritakan tentang Syifa, tetangga baru 

Nussa dan Rara. Syifa memiliki sifat suka 

menolong dan baik hati.  

Selain sifat tolong menolong, nilai 

toleransi dan mencintai sesama juga muncul 

dalam serial animasi Nussa. Nilai tersebut 

hadir pada episode Nussa: Toleransi. Dalam 

episode tersebut, Nussa, Rara, dan Umma 

membantu teman Umma, Ci Meymey yang 

sedang mengalami musibah. Walaupun 

berbeda latar belakang, mereka bersimpati 

dan menolong keluarga Ci Meymey dengan 

menyumbangkan pakaian dan alat sekolah.  

Nilai yang selanjutnya adalah nilai 

budi pekerti dengan diri sendiri yang 

meliputi sikap semangat, pengembangan 

diri, dan mandiri. Sikap semangat ditunjukan 

pada episode “Ayo Olahraga” dimana Nussa 

dan Syifa memberitahu Abdul untuk tidak 

bermalas-malasan. Semangat merupakan 

salah satu sikap pengembangan untuk diri 

sendiri. Dengan sikap semangat akan 

memudahkan kita untuk mencapai tujuan 

secara lebih cepat. Sikap semangat juga 

membuat kita senantiasa bersikap positif 

ketika mengerjakan segala sesuatu untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Selanjutnya terdapat 3 nilai yang 

memiliki frekuensi yang sama yaitu nilai 

budi pekerti dengan alam, nilai jujur, dan 

nilai berani. Masing-masing nilai tersebut 

memiliki nilai frekuensi yaitu 3. Nilai budi 

pekerti dengan alam meliputi sikap 

membuang sampah pada tempatnya, 

mendaur ulang, dan mencintai kebersihan.  

Salah satu contoh dari nilai budi pekerti ini 

dapat dijumpai pada episode #BaikItuMudah 

dimana Rara mengumpulkan sampah plastik 

dirumah untuk ditukarkan kepada bank 

sampah.  

Nilai moral jujur muncul sebanyak 

tiga kali dalam episode yang diteliti. Salah 

satunya terdapat dalam episode “Ambil Gak 

Yaa” dimana Nussa mengakui kalau dia 

sudah mengambil uang yang ditemukan 

dijalan. Nilai moral berani ditunjukan pada 

episode “Hiii Serem” dimana Nussa 

menyatakan kalau dia tidak takut kepada 

hantu. Nilai yang memiliki frekuensi paling 

sedikit merupakan nilai moral adil dengan 

frekuensi 1 kali.  

 

Imbauan pesan dalam serial animasi 

Nussa. 

Tabel 2 

Frekuensi Imbauan Pesan  

dalam animasi Nussa 

No Kategori F % 

1 Imbauan Rasional 1 10% 

2 Imbauan Emosional 3 30% 

3 Imbauan Takut 2 20% 

4 Imbauan Ganjaran 4 40% 

5 Imbauan Motivasional -  - 

Total 10 100 

Dari tabel diatas dapat diketahui 

bahwa terdapat 4 imbauan pesan yang 

digunakan animasi nussa dalam 

menyampaikan pesan. Imbauan yang paling 

sering muncul adalah imbauan pesan 

ganjaran atau reward appeal. Imbauan 

ganjaran, menggunakan rujukan yang 

menjanjikan komunikan sesuatu yang 

mereka perlukan atau yang mereka inginkan. 

(Rakhmat, 2008) 
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Dari 10 episode “Nussa” yang diteliti, 

4 diantaranya memiliki imbauan pesan 

ganjaran. Salah satu imbauan ganjaran 

ditunjukan pada episode “#BaikItuMudah” 

ketika Rara diberikan tas baru oleh Umma 

karena Rara rajin menabung dan suka 

mengumpulkan sampah untuk didaur ulang. 

Hal tersebut termasuk dalam imbauan pesan 

ganjaran karena terdapat pesan apabila kita 

menjadi seorang anak berbuat baik, maka 

kita akan diberikan hadiah dan dicintai oleh 

orang tua kita. 

Selanjutnya, terdapat imbauan pesan 

emosional atau emotional appeal yang 

memiliki nilai frekuensi sebanyak 3 kali. 

Salah satu episode yang menggunakan 

imbauan pesan emosional adalah episode 

“Merdeka” dimana imbauan ini muncul saat 

Nussa menolong Abdul yang terjatuh. Nussa 

merelakan kehilangan juara lomba kelereng 

untuk menolong Abdul. Pada awalnya 

Abdul merasa dia lebih baik daripada Nussa, 

namun setelah Nussa membantunya Abdul 

meminta maaf karena telah besar kepala. 

Imbauan emosional dalam adegan diatas 

adalah imbauan pesan haru, atau warm. 

Imbauan pesan yang selanjutnya 

adalah imbauan pesan takut. Imbauan pesan 

takut atau fear appeal memiliki nilai 

frekuensi sebanyak 2. Menurut Rakhmat 

(2008:300)  fear appeal adalah imbauan 

yang menggunakan pesan mencemaskan, 

mengancam atau meresahkan, (Rakhmat, 

2008) Dalam animasi “Nussa” imbauan 

pesan ini terdapat dalam episode “Jangan 

Sombong.” Dalam episode ini imbauan takut 

digambarkan secara imajinatif dengan dialog 

apabila kita sombong kita akan menjadi 

teman setan. 

 

Nilai budi pekerti dan moral dalam serial 

animasi Pada Zaman Dahulu. 
 

Tabel 3 

Total Frekuensi Nilai Budi Pekerti dan Moral  

dalam animasi Pada Zaman Dahulu 
 

No Kategori F % 

1 BP. terhadap tuhan 12 17,5 

2 BP. dengan sesama 18 26,3 

3 BP. terhadap diri sendiri 3 4,5 

4 BP dengan alam 3 4,5 

5 Moral benar 25 36.7 

6 Moral jujur 3 4,5 

7 Moral adil 1 1,5 

8 Moral berani 3 4,5 

Total 68 100 

 

Total nilai budi pekerti dan moral pada 

semua episode yang diteliti terdapat pada 

tabel distribusi frekuensi diatas. Dari tabel 

diatas dapat diketahui bahwa terdapat 85 

nilai yang muncul dalam animasi dengan 6 

macam nilai budi pekerti dan moral. Nilai 

yang tidak ada dalam animasi ini adalah 

nilai budi pekerti dengan Tuhan dan nilai 

moral adil. Nilai yang paling menonjol atau 

dominan dalam animasi Pada Zaman Dahulu 

adalah nilai budi pekerti dengan sesama. 

Nilai tersebut muncul sebanyak 43 kali 

dengan presentase sebesar 50,5%.  

Nilai yang selanjutnya adalah nilai 

budi pekerti terhadap diri sendiri yang 

memiliki frekuensi muncul sebanyak 16 kali 

atau 18,8%. Selanjuutnya terdapat nilai 

moral benar yang memiliki frekuensi 

muncul sebanyak 11 kali dengan presentase 

12,9%. Selanjutnya adalah nilai moral berani 

yang muncul sebanyak 11 kali dengan 

presentase 12,9%. Nilai yang selanjutnya 

adalah nilai budi pekerti dengan alam yang 
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memiliki 3 frekuensi muncul dengan 

presentase 3,5. Sedangkan nilai yang 

terakhir adalah nilai moral jujur yang 

muncul sebanyak 1 kali dengan presentase 

1,4%. Berikut adalah tampilan grafik 

frekuensi nilai budi pekerti dan moral dalam 

serial animasi Pada Zaman Dahulu:  

 

 

 

 

 

 

 

Nilai budi pekerti dengan sesama 

menjadi nilai yang dominan dengan 50,5% 

presentase kemunculan. Nilai budi pekerti 

dengan sesama dalam serial animasi “Pada 

Zaman Dahulu” meliputi nilai tolong 

menolong, sikap empati, sikap peduli 

terhadap sesama, dan gotong royong. 

Nilai yang terdapat dalam serial animasi 

“Pada Zaman Dahulu” yang selanjutnya 

adalah nilai Budi Pekerti dengan Diri 

Sendiri. Nilai tersebut meliputi sikap tidak 

mudah menyerah, semangat, kerja keras, 

teliti, dan berjaga-jaga. Namun, sikap yang 

paling banyak muncul dalam nilai budi 

pekerti dengan diri sendiri adalah sikap tidak 

mudah menyerah. 

Sikap tidak mudah menyerah atau gigih 

merupakan salah satu nilai budi pekerti 

dengan diri sendiri karena, sikap tersebut 

merupakan salah satu sikap pengembangan 

diri agar diri kita menjadi lebih baik. Sikap 

gigih dapat membantu kita menghadapi 

tantangan dan pekerjaan yang akan kita 

jalani. Kegagalan merupakan hal yang 

sering kita alami sebagai manusia. Oleh 

sebab itu, anak-anak perlu diajarkan 

pentingnya sikap tidak putus asa sehingga 

dapat bangkit dari kegagalan dan 

menumbuhkan mental yang kuat sebagai 

seorang manusia. 

Nilai semangat juga tidak kalah 

pentingnya dengan sikap tidak mudah 

menyerah dalam kaitnya dengan budi pekerti 

terhadap diri sendiri. Sikap semangat akan 

memberikan banyak manfaat bagi diri 

sendiri salah satunya adalah prestasi. 

Darling-Hammond dalam Széll (2013:61) 

menyatakan bahwa selain kualitas pengajar, 

prestasi siswa juga ditentukan dari semangat 

dan ambisi anak didik dalam belajar. (Széll, 

2013)  

Terdapat 2 nilai yang memiliki 

frekuensi yang serupa yaitu nilai moral 

benar dan nilai moral berani. Masing masing 

nilai tersebut memiliki frekuensi sebanyak 

11 kali atau 12,9% Nilai moral benar 

meliputi sikap meminta maaf, memuji, 

berterimakasih, dan sopan santun. 

Sedangkan nilai moral berani meliputi sikap 

rela berkorban, ketenangan, dan berjiwa 

besar. 

Nilai selanjutnya adalah nilai moral 

jujur yang hanya muncul 1 kali atau 1,4 dari 

10 episode yang diteliti. Dalam animasi 

“Pada Zaman Dahulu: yang telah diteliti 

tedapat 2 nilai yang kosong atau tidak 

memiliki frekuensi. Nilai tersebut adalah  
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Imbauan pesan dalam serial animasi 

Pada Zaman Dahulu. 

Tabel 4 

Frekuensi Imbauan Pesan 

dalam animasi Pada Zaman Dahulu 

No Kategori F % 

1 Imbauan Rasional - - 

2 Imbauan Emosional - - 

3 Imbauan Takut 4 40% 

4 Imbauan Ganjaran 6 60% 

5 Imbauan Motivasional - - 

Total 10 100 

Dari tabel frekuensi imbauan pesan di 

atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 jenis 

imbauan pesan yang dipakai dalam 10 

episode animasi Pada Zaman Dahulu yang 

diteliti. Imbauan tersebut adalah imbauan 

pesan ganjaran atau reward appeal serta 

imbauan pesan takut atau fear appeal. 

Kedua imbauan tersebut hampir memiliki 

nilai frekuensi yang sama, namun frekuensi 

imbauan ganjaran lebih banyak yaitu. 

Sama dengan animasi Nussa imbauan 

ganjaran menjadi imbauan yang paling 

sering muncul dalam animasi Pada Zaman 

Dahulu dengan nilai frekuensi 6 atau 60%. 

Salah satu contoh dari reward appeal 

muncul pada episode “Kancil dan Singa” 

Dalam episode tersebut, pesan yang 

ingin disampaikan adalah apabila kita terus 

berusaha dan pantang menyerah, maka kita 

akan mendapatkan ganjaran atau reward 

berupa keberhasilan dalam mencapai tujuan. 

Selain itu reward appeal juga terdapat 

dalam episode “Kambing dan Buaya” 

dimana mempunyai pesan apabila kita 

bekerjasama maka kita akan mendapatkan 

kemudahan dan keberhasilan seperti para 

kambing yang berhasil menyebrangi sungai 

yang penuh buaya dengan bekerjasama dan 

gotong royong. 

Apabila imbauan pesan ganjaran 

menjanjikan reward yang bersifat positif 

apabila pesan persuasif dijalankan oleh 

audiens maka imbauan pesan takut 

memberikan efek yang sebaliknya. Fear 

appeal mengacu pada ketakutan atau efek 

negatif apabila pesan persuasi tidak 

dijalankan.  

Dari 10 episode yang diteliti, 4 di 

antaranya memiliki imbauan pesan  fear 

appeal (40%). Salah satu imbauan pesan 

takut pada animasi Pada Zaman Dahulu 

terdapat dalam episode anjing dan bayang-

bayang. Dimana anjing yang egois dan 

memikirkan dirinya sendiri akhirnya dijauhi 

oleh temannya. Imbauan pesan dalam 

episode tersebut adalah apabila kita tidak 

peduli terhadap sesama, maka orang lain 

tidak akan memperdulikan kita juga. 

 

Uji Chi Square frekuensi budi pekerti 

dan moral 

Untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan pesan budi pekerti dan moral 

dalam kedua animasi secara signifikan, 

diperlukan adanya uji Chi Square. Dari hasil 

kategorisasi data yang disajikan di atas dapat 

dianalisis dengan menggunakan uji chi 

kuadrat. Adapun rumus Chi Square sebagai 

berikut: 

 

   ∑
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Keterangan: 

X
2
 = Chi Square 

O   = Frekuensi Observasi 

E    = Frekuensi Harapan 

 

Hasil frekuensi yang diharapkan dapat 

didapatkan dengan cara mengalikan jumlah 

baris dan kolom pada setiap sel kemudian 

dibagi dengan jumlah sampel. Berikut 

adalah tabel untuk frekuensi yang 

diharapkan 

Tabel 5 

Frekuensi Budi Pekerti dan 

Moral yang Diharapkan 

No Kategori Nussa 

Pada 

Zaman 

Dahulu 

Jumlah 

1 BP. terhadap 

tuhan 
5,4 6,6 12 

2 BP. dengan 

sesama 
27,1 33,9 61 

3 BP. terhadap diri 

sendiri 
8,5 10,5 19 

4 BP dengan alam 2,6 3,4 6 

5 Moral benar 16 20 36 

6 Moral jujur 1,8 2,2 4 

7 Moral adil 0,5 0,5 1 

8 Moral berani 6,2 7,8 14 

Setelah mendapatkan nilai frekuensi 

yang diharapkan (E) selanjutnya adalah 

mencari nilai Chi Square dengan 

memasukan nilai frekuensi yang diharapkan 

pada rumus Chi Square.   

Namun sebelum itu, perlu diketahui 

terlebih dahulu derajat kebebasan. Derajat 

kebebasan dapat diperoleh dengan rumus df 

untuk tabel yang terdiri dari kolom dan baris 

yaitu: (k-1) x (b-1). Dalam hal ini terdapat 8 

kolom yang berisi kategori nilai budi pekerti 

dan moral serta 2 baris yang diisi oleh 

animasi Nussa dan Pada Zaman Dahulu. 

Oleh sebab itu df = (8-1) x (2-1) = 7 

Tabel 6 

Nilai X
2
 Budi Pekerti dan Moral 

 dalam Animasi Nussa 
 

No Kategori O E O-E (O-E)2 
(O-E)2 

E 

1 
BP. 

terhadap 

tuhan 

12 5,4 6,6 6,6 8,06 

2 
BP. dengan 

sesama 
18 27,1 -9,1 -9,1 3,05 

3 
BP. 

terhadap 

diri sendiri 

3 8,5 -5,5 -5,5 3,55 

4 
BP dengan 

alam 
3 2,6 0,4 0,4 0,06 

5 
Moral 

benar 
25 16 9 9 5,06 

6 Moral jujur 3 1,8 1,2 1,2 0,8 

7 Moral adil 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 
Moral 

berani 
3 6,2 -3,2 -3,2 1,65 

Total 22,73 

 

Tabel 7 

Nilai X
2
 Budi Pekerti dan Moral 

 dalam Animasi Pada Zaman Dahulu 

No Kategori O E O-E (O-E)2 
(O-E)2 

E 

1 
BP. 

terhadap 

tuhan 

12 5,4 6,6 6,6 8,06 

2 
BP. dengan 

sesama 
18 27,1 -9,1 -9,1 3,05 

3 
BP. 

terhadap 

diri sendiri 

3 8,5 -5,5 -5,5 3,55 

4 
BP dengan 

alam 
3 2,6 0,4 0,4 0,06 

5 
Moral 

benar 
25 16 9 9 5,06 

6 Moral jujur 3 1,8 1,2 1,2 0,8 

7 Moral adil 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

8 
Moral 

berani 
3 6,2 -3,2 -3,2 1,65 

Total 17,54 

Dengan nilai df = (8-1) x (2-1) = 7 

 

Setelah mendapatkan nilai X
2 

dengan 

menggunakan rumus Chi Square, 

selanjutnya nilai X
2 

yang didapatkan akan 

dikonsultasikan dengan nilai kritis distribusi 
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X
2 

dengan batas keyakinan 95% dan rasio 

kekeliruan 5%.  Nilai derajat kebebasan (df) 

adalah 7. Nilai kritis X
2 

pada derajat 

kebebasan 7 dengan    0,05 adalah 14,067. 

Apabila nilai X
2 

lebih kecil dari tabel nilai 

kritis X
2
, maka tidak ada perbedaan yang 

signifikan antar variabel yang diteliti.  

Dari 2 tabel di atas dapat diketahui 

bahwa nilai X
2 

pada animasi Nussa adalah 

22,73. Sedangkan nilai X
2 

pada serial 

animasi Pada Zaman Dahulu adalah 17,54. 

Sebelum di konsultasikan dengan nilai kritis 

distribusi X
2
, nilai X

2
 dari dua serial animasi 

tersebut dijumlah terlebih dahulu.  Total 

nilai X
2 

dari kedua serial animasi adalah 

40,27 

Karena total nilai X
2
 kategori pesan 

dari kedua animasi yaitu 40,27 lebih besar 

daripada nilai kritis X
2 

yaitu 14,067; maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan frekuensi pesan budi pekerti dan 

moral yang signifikan antara serial animasi 

Nussa dan animasi Pada Zaman Dahulu 

 

Uji Chi Square karakteristik 

penyampaian pesan 

Untuk mengetahui perbedaan 

karakteristik penyampaian pesan melalui 

imbauan pesan, perlu dilakukan uji chi 

square kembali. Berikut adalah tabel 

frekuensi karakteristik pesan yang 

diharapkan dalam animasi Nussa dan Pada 

Zaman Dahulu.  

Tabel 8 

Frekuensi Imbauan Pesan 

yang Diharapkan 

No Kategori Nussa 

Pada 

Zaman 

Dahulu 

Jumlah 

1 Rasional 0,5 0,5 1 

2 Emosional 1,5 1,5 3 

3 Takut 3 3 6 

4 Ganjaran 5 5 10 

5 Motivasional 0 0 0 

 

Tabel 9 

Nilai X
2
 Imbauan Pesan 

 dalam Animasi Nussa 
 

Kategori O E O-E (O-E)2 
(O-E)2 

E 

Rasional 12 5,4 6,6 6,6 8,06 

Emosional 18 27,1 -9,1 -9,1 3,05 

Takut 3 8,5 -5,5 -5,5 3,55 

Ganjaran 3 2,6 0,4 0,4 0,06 

Motivasional 25 16 9 9 5,06 

Total 2,54 

 

Tabel 10 

Nilai X
2
 Imbauan Pesan 

 dalam Animasi Pada Zaman Dahulu 
 

Kategori O E O-E (O-E)2 
(O-E)2 

E 

Rasional 0 0,5 0,5 0,25 0,50 

Emosional 0 1,5 1,5 2,25 1,50 

Takut 4 3 1 1 0,34 

Ganjaran 6 5 1 1 0.20 

Motivasional 0 0 0 0 0 

Total 2,54 

Dengan nilai df = (5-1) x (2-1) = 4 

 

Setelah mendapatkan nilai X
2 

dengan 

menggunakan rumus Chi Square, 

selanjutnya nilai X
2 

yang didapatkan akan 

dikonsultasikan dengan nilai kritis distribusi 

X
2 

dengan batas keyakinan 95% dan rasio 

kekeliruan 5%.  Nilai derajat kebebasan (df) 

adalah 7. Nilai kritis X
2 

pada derajat  

kebebasan 4 dengan batas kritis 0,05 adalah 

9,4877. Total nilai chi kuadrat pada 

karakteristik pesan adalah 5,08. Karena total 

nilai X
2 

pada karaktertistik pesan yaitu 5,08 

lebih kecil daripada nilai kritis X
2 

pada 

derajat kebebasan 4 yaitu 9,4877. Maka, 
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dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan 

karakteristik penyampaian pesan dalam 

animasi Nussa dengan animasi Pada Zaman 

Dahulu.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan-pembahasan 

yang telah dikemukakan dari bab 

sebelumnya dan dari hasil analisis data yang 

telah dilakukan peneliti. Maka, peneliti 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam serial animasi “Nussa” dan 

“Pada Zaman Dahulu” yang diteliti, 

terdapat 153 pesan budi pekerti dan 

moral. Serial animasi Pada Zaman 

Dahulu memberikan porsi yang lebih 

besar daripada serial animasi Nussa. 

Dalam animasi “Pada Zaman Dahulu” 

terdapat 85 pesan budi pekerti dan 

moral. Sedangkan untuk animasi 

“Nussa” terdapat 68 pesan budi pekerti 

dan moral. 

2. Melalui uji Chi Square, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan mengenai frekuensi 

pesan budi pekerti dan moral dalam 

serial animasi “Nussa” dengan serial 

animasi “Pada Zaman Dahulu”. Hal 

tersebut dibuktikan dengan tabel nilai 

X
2 

yaitu 40,27 lebih besar daripada nilai 

kritis X
2
 pada derajat kebebasan 7 

dengan batas kritis 0,05 yaitu 14,067. 

Oleh sebab itu, hipotesis 1 yang 

menyatakan ada perbedaan frekuensi 

pesan budi pekerti dan moral  diterima. 

3. Terdapat perbedaan nilai budi pekerti 

dan moral yang dominan diantara kedua 

animasi. Pada animasi “Nussa” nilai 

yang paling dominan adalah nilai moral 

benar. Nilai moral benar pada animasi 

nussa memiliki frekuensi 25 atau 16,4% 

dari keseluruhan nilai yang ada. 

Sedangkan pada animasi “Pada Zaman 

Dahulu”, nilai yang paling dominan 

adalah nilai budi pekerti dengan sesama 

yang memiliki frekuensi 43 atau 28% 

dari total nilai yang ada. Nilai 43 

tersebut merupakan nilai tertinggi dalam 

seluruh kategori yang ada 

4. Dalam kaitannya dengan karakteristik 

penyampaian pesan melalui imbauan 

pesan, tidak ada perbedaan frekuensi 

karakteristik penyampaian yang 

signifikan. Hal tersebut dibuktikan 

dengan tabel nilai X
2 

yaitu 5,08 lebih 

kecil daripada nilai kritis X2 pada df  4 

yaitu 9,4877. Oleh sebab itu, hipotesis 2 

yang menyatakan ada perbedaan 

frekuensi karakteristik penyampaian 

pesan ditolak. 
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