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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan muatan pendidikan nilai yang 

ada dalam film kartun Upin dan Ipin pada tema berpuasa bersama kawan baru dalam 

perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan 

sekunder, sumber data primer dalam penelitian ini adalah film Kartun Upin dan Ipin dalam 

format VCD sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel dari internet 

berkenaan dengan sinopsis film kartun Upin dan Ipin. Strategi penelitian ini menggunakan 

pendekatan semiotika, yaitu metode untuk menganalisis dan menginterpretasikan data atau 

tanda yang berupa teks media. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, 

dokumentasi, studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis semiotika yang menekankan pada analisis teks, yang digunakan untuk 

mengetahui makna yang terkandung dalam film kartun Upin dan Ipin melalui kajian tanda 

dalam setiap adegan maupun dialog dalam film kartun Upin dan Ipin.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambar, dialog dan alur cerita film 

mengandung pendidikan nilai. Dengan demikian pendidikan nilai dalam perspektif PKn 

merupakan hal yang penting, dikarenakan target utama pendidikan nilai adalah membangun 

kesadaran-kesadaran yang mendalam. 

 

Kata Kunci: Pendidikan Nilai, Anlisis Semiotik Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam hidup manusia, pendidikan dapat 

dilakukan secara formal maupun non formal. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, dirumuskan bahwa: 

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, kepribadiaan, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara 

(RI,2007:55). 

Keluarga menjadi tempat pertama untuk memperoleh pendidikan bagi setiap orang, 

karena keluarga akan mengajarkan apa yang harus dilakukan setiap anak. Semua contoh yang 

diajarkan oleh orang tua akan membentuk kepribadian dan bekal untuk kehidupan masa 

depan. Sebelum mendapatkan pendidikan formal disekolah, akan mendapatkan pendidikan 

dari keluarga misalnya pendidikan nilai agama, pendidikan moral, pedidikan menghormati 

dan menghargai orang tua. 

Pendidikan formal di sekolah, khususnya dalam penanaman nilai-nilai dalam 

kehidupan, hal itu merupakan kelanjutan dari pendidikan keluarga. Pendidikan nilai 

dimaksud untuk pelaksanaannya di sekolah salah satunya dibebankan pada Pendidikan 

Kewarganegaraan. Pendidikan nilai dapat ditananmkan melalui film, dengan cara kita 

mendampingi anak ketika menonton film dan memberi penjelasan sejak dini. Maka, anak 

dapat dikenalkan dengan pendidikan nilai sejak usia dini. Kisah film kartun Upin dan Ipin 

yang menceritakan persahabatan antara kakak dan adik yang selalu bersama. Film tersebut 

mengandung pendidikan nilai, sehingga kita dapat memberikan gambaran pada anak tentang 

pendidikan nilai. 

Film sebagai media pembelajaran harus mengandung misi pendidikan dan 

pembelajaran. Film kartun sebagai media hiburan juga sebagai media pembelajaran sampai 

sekarang masih mendapat tempat dihati para pecinta atau penggemarnya. Penggemar film 

jenis ini tidak memandang usia, meskipun film jenis ini kebanyakan untuk konsumsi anak-

anak. Ada juga film kartun untuk usia remaja dan dewasa, yang membedakan film kartun 

anak-anak dengan film kartun dewasa adalah pada penokohan, tema cerita dan amanat/pesan. 

Materi-materi yang disajikan dalam film kartun di televisi sekarang ini sangat banyak 

memberikan penggambaran mengenai kekerasan fisik, adegan perkelahian, adegan yang 



terkait dengan seks, kekuatan gaib atau mistik, serta penggambaran nilai moral yang tidak 

eksplisit (Nurdiansyah, 2005:5).  

Film kartun Upin dan Ipin selain mengandung unsur hiburan juga mengandung unsur 

pendidikan, meskipun kadang terselip unsur permusuhan dan kekerasan. Dua hal yang 

senantiasa dihindarkan pengaruhnya bagi anak-anak. Sebagai langkah bijaksana alangkah 

baiknya jika anak-anak didampingi saat menyaksikan film kartun Upin dan Ipin sambil 

dijelaskan pesan-pesan moral yang terkandung dalam film, seperti : kejujuran, keteguhan, 

toleransi, kebijaksanaan, kesabaran dan sebagainya. Selain film kartun sebagai media hiburan 

dan tontonan namun juga sebagai tuntunan yang membawa pesan sebuah pembelajaran budi 

pekerti bagi anak-anak. Sebagai media massa, tentunya film membawa dan menawarkan 

suatu pesan moral tertentu yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Film juga memuat 

nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Demikian halnya dengan film kartun Upin 

dan Ipin ini menawarkan atau memuat pesan pendidikan yang ingin disampaikan oleh 

komunikator kepada penontonnya yang mayoritas anak-anak. Pesan tersebut merupakan 

ideologi yang terkonstruksi dalam isi film kartun Upin dan Ipin itu sendiri. Melalui film ini 

juga, anak-anak diharapkan dapat belajar perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma dan 

nilai karakter tertentu. 

Cerita yang ada dalam film kartun Upin dan Ipin ini tidak bisa lepas dari perilaku baik 

dan buruk yang digambarkan melalui para tokohnya yang dapat ditiru oleh anak-anak. 

Beberapa perilaku yang sering muncul dalam film kartun Upin dan Ipin ini antara lain, 

perilaku taat beragama, tidak mementingkan diri sendiri, menolong, pemakaian bersama, 

kehangatan, bekerjasama, empati, memuji, menasihati, saling menghormati, penyesalan dan 

kesopanan.  

Melalui kajian semiotika terhadap film kartun Upin dan Ipin diharapkan dapat 

mengungkapkan muatan konsep pendidikan nilai. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 

penelitian dengan judul: “Muatan Pendidikan Nilai: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan 

(Analisis Semiotik Terhadap Film Kartun Upin dan Ipin)”. 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang akan dilaksanakan 

sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, perlu adanya tujuan yang 

berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Sehingga akan dapat 

bekerja secara terarah dalam mencari data sabagai langkah pemecahan masalahnya. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk menggambarkan muatan pendidikan nilai yang ada 

dalam film kartun Upin dan Ipin pada tema berpuasa bersama kawan baru dalam Perspektif 

Pendidikan Kewarganegaraan” 



METODE PENELITIAN 

Tempat penelitian ini adalah di tempat tinggal peneliti sendiri karena subjek yang 

diteliti adalah film kartun Upin dan Ipin, objek penelitian muatan pendidikan nilai dalam film 

kartun Upin dan Ipin. Waktu penelitian film adalah bulan April 2012 sampai bulan Juli 2012 

penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metode analisis semiotika. Menggunakan 

pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini yang diutamakan adalah kualitas analisis. 

Jenis penelitian ini tidak menggunakan data yang terdiri dari angka-angka sebagai ukuran, 

tetapi lebih bersifat kategori substansif yang kemudian diinterpretasikan dengan rujukan, 

acuan, atau referensi secara ilmiah (Pawito, 2008:22). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika, yaitu metode untuk menganalisis 

dan menginterpretasikan data atau tanda yang berupa teks media. Dalam menganalisis data 

penulis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. 

Semiologi Barthes mengacu pada saussure dengan menyelidiki hubungan penanda dan 

petanda ini bukanlah kesamaan (equality), tetapi ekuivalen. Bukan yang satu kemudian 

membawa pada yang lain, tetapi korelasilah yang menyatukan keduanya hawkes, 

1997:130 dalam Kurniawan, 2001:22. 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah film kartun Upin dan Ipin, menggunakan gambar 

dan suara yang ditampilkan oleh subjek penelitian yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Objek penelitian adalah muatan pendidikan nilai. 

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu film kartun Upin dan 

Ipin, film ini mengisahkan dua bersaudara yang selalu bersama, bersahabat dengan 

lingkungan dan suka membantu. Upin dan Ipin adalah anak penurut, tidak nakal.  

2. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah artikel dari 

internet berkenaan dengan sinopsis film kartun Upin dan Ipin. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Observasi Langsung, Hamidi (2004:74) mengemukakan pendapat bahwa: 

 

Observasi berarti peneliti melihat dia mendengarkan (termasuk menggunakan tiga 

indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para 

responden dalam aktivitas kehidupan sehari-hari baik sebelum, menjelang, ketika dan 

sesudahnya. 

 

Teknik observasi langsung dalam penelitian ini adalah mengamati muatan pendidikan 

nilai yang terkandung dalam film kartun Upin dan Ipin. Jadi, yang diobservasi adalah 

perilaku, perkataan, dan pemikiran Upin dan Ipin dalam film pada tema berpuasa bersama 



kawan baru. 

2. Dokumentasi, yaitu peneliti mencari data-data tentang film kartun Ipin dan Upin dengan 

cara melihat dan mengamati secara langsung melalui VCD. Teknik mencatat arsip maupun 

dokumen digunakan untuk mengungkap data mengenai bentuk pendidikan nilai yang 

dapat ditangkap dari film kartun Upin dan Ipin. 

3. Studi  Pustaka. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan studi pustaka guna mengkaji beberapa permasalahan dari subjek dan objek 

yang diteliti. Studi pustaka berupa buku-buku, majalah, jurnal, situs internet dan sumber 

lainnya yang berhubungan dengan analisis semiotika guna mengkaji beberapa pokok 

permasalahan. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika yang menekankan pada analisis teks, 

yang digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam film kartun Upin dan Ipin 

melalui kajian tanda dalam setiap adegan maupun dialog dalam film kartun Upin dan Ipin. 

Anaisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan pedekatan semiotika tanda Roland 

Barthes. Analisis dilakukan dengan dua tahap yaitu: 

1. Signifikasi tahap pertama yaitu menggambarkan hubungan antara penenda dan petanda 

didalam sebuah tanda dan antara tanda dengan relevansinya dengan realitas eksternal. 

Pada makna denotasi yang terdapat dalam scene-scene film kartun Upin dan Ipin. 

2. Signifikasi tahap kedua yang menguraikan makna konotasinya. Pada tahap inilah 

terkandung mitos (myth). 

Untuk menganilis data, penulis pertama-tama akan mengamati film kartun Upin dan 

Ipin berulang-ulang kali serta memilih adegan atau scene-scene berdasarkan pada tema 

penelitian. Kemudian penulis akan menganalisis dan menginterpretasi pesan dan makna dari 

scene-scene yang merepresentasikan pendidikan nilai dalam persepektif Pendidikan 

Kewarganegaraan. Peneliti akan mencatat dialog-dialog yang sesuai dengan tema penelitian 

serta memperhatikan unsur-unsur pendukung dari dialog seperti backsound, setting, 

pergerakan kamera, komposisi visual (berupa kostum, gerak tubuh, perpaduan warna, 

mimik), serta unsur-unsur film lainya. Kedipan mata, isyarat tangan, ekspresi wajah, postur 

dan tindakan badan lainya mengkomunikasikan sesuatu yang relevan dengan budaya dalam 

situai-situasi sosial tertentu (Danesi, 2010:64). Setiap tanda yang muncul akan 

diiterpretasikan dan kemudian akan dibahas dengan merujuk pada referensi yang ada seperti 

studi pustaka. 

 

 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN  

 

Untuk mendiskripsikan muatan pendidikan nilai: perspektif Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam film kartun Upin dan Ipin, peneliti menggunakan analisis semiotik, 

dengan mengkaji tanda-tanda yang ada dalam film tersebut. Film kartun ini merupakan 

sebuah karya dari sutradara Mohd Nizam bin Abd Razak, produser Burhanuddin bin Md 

Radzi& Ainon binti Arifi, dan diproduksi oleh Les’ Copaque Production, dengan berdurasi 5 

menit pada setiap temanya. Film tersebut menggambarkan persahabatan antara kedua anak 

kembar yaitu Upin dan Ipin, yang memiliki tingkah lucu dalam kesehariannya. Mereka 

tinggal bersama nenek dan kakaknya, sejak orang tuanya meninggal dunia. Upin dan Ipin 

adalah kedua anak yang baik hati dan memiliki sifat tolong menolong antar sesama. 

 Film merupakan media hiburan yang dapat memberikan pendidikan untuk para 

penontonya, ini adalah merupakan nilai positif. Adapun nilai yang negatif adalah adegan 

kekerasan, adegan negatif ini dapat ditiru oleh para penonton, yang tidak dapat mengambil 

nilai dalam suatu film tersebut, khususnya oleh para remaja saat ini karena kurangnya 

pengawasan dari orang tua. 

1. Narasi Deskripsi Umum Isi Film Katun Upin dan Ipin 

a. Deskripsi tentang Figur Tokoh 

b. Garis Besar Isi Film Kartun Upin dan Ipin 

2. Deskripsi Muatan Pendidikan Nilai: Perspektif PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana 

untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku 

kehidupan sehari-hari peserta didik, baik sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara 

maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Depdikbud, 1994:3). Menurut Darmadi 

(2009:50-51), nilai adalah segala sesuatu yang disenangi, diinginkan, dicita-citakan, dan 

disepakati. Nilai berada dalam hati nurani dan pikiran sebagai suatu kenyakinan atau 

kepercayaan. Nilai harus dibina terus menerus karena nilai merupakan aspek masalah 

kewajiban yang timbul tenggelam atau pasang surut, karena itu Pendidikan Kewarganegaraan 

berkewajiban, tidak hanya membina sistem nilai perorang siswa itu saja melainkan juga 

sistem nilai kehidupan dan lingkungannya. 

Nilai-nilai dalam Pendidikan Kerwarganegaraan yaitu pendidikan nilai Religius, Moral, 

Sosial, Kejujuran. 

1) Nilai Religius 



a) Mensyukuri hidup dan percaya pada Tuhan 

b) Sikap toleran (toleransi) 

c) Mendalami ajaran agama 

2) Nilai Moral 

a) Patuh terhadap perintah orang tua 

b) Bersikap sopan dan santun 

c) Menaati peraturan yang ada 

3) Nilai Sosial 

a) Solidaritas yang benar dan baik 

b) Persahabatan sejati 

c) Hidup bersama secara positif dalam masyarakat 

4) Nilai Kejujuran 

a) Tidak berkata bohong 

b) Bersikap baik dan benar 

c) Tidak mencontek pada saat ulangan 

 

Temuan Studi Yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar 

menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang 

tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Pada dasarnya, pendidikan nilai dirumuskan 

dari dua kata pengertian dasar pendidikan dan nilai. Segala sesuatu yang baik maupun buruk 

yang berguna bagi kehidupan manusia yang diperoleh melalui proses perubahan sikap dan 

tingkah laku dalam upaya mendewasakan diri manusia melalui upaya pengajaran. 

Film kartun Upin dan Ipin adalah salah satu dari beberapa film kartun yang memiliki 

muatan pendidikan. Film ini baik untuk anak-anak karena melalui film ini kita dapat 

mengenalkan tentang pendidikan nilai sejak dini kepada anak-anak. Akan lebih efektif jika 

dalam menonton film ini orang tua mendampingi, dengan maksud memberi penjelasan 

kepada anak agar tidak salah faham dalam menafsirkannya. Karena anak belum mampu 

memilah nila-nilai yang baik dan buruk. Film kartun ini banyak memberikan petuah dan 

nasihat. Nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan Opah dan Kak Ros dalam film ini mudah 

dimengerti oleh anak-anak. Selain bercerita soal puasa, film kartun Upin dan Ipin juga 

menyampaikan pesan-pesan edukasi dan nilai moral kepada anak-anak. Pendidikan nilai yang 

terdapat pada film ini yaitu nilai sosial, nilai agama/ religius, nilai moral dan etika. 



Film merupakan salah satu media masa yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

kepada masyarakat, melalui film masyarakat lebih mudah memahami realita-realita yang 

terjadi. Jenis film yang sering digunakan yaitu film cerita, film fiksi, yang disesuaikan dengan 

realita masyarakat. Film kartun Upin dan Ipin dalam proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

Perkembangan dan usaha yang begitu kuat yang ada dikehidupan generasi penerus 

bangsa dalam film kartun Upin dan Ipin diharapkan dapat memberikan contoh yang baik dan 

pelajaran yang perlu ditanamkan oleh generasi penerus bangsa indonesia, melalui usaha yang 

kuat dan tidak pantang menyerah. Penerus bangsa mempunyai tugas dan kewajiban salah 

satunya membawa nama harum bangsa Indonesia dimata dunia Internasional dengan prestasi 

yang didapat dari hasil kerja keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN  

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pendidikan nilai dalam film kartun Upin dan Ipin tertuang dalam dialog, gambar dan alur 

cerita. 

b. Upin dan Ipin merupakan tokoh yang patut dicontoh, karena mereka memberikan contoh 

yang baik dalam melakukan perannya, misalnya mereka suka menolong, jujur, 

menghormati orang tua dan sesame teman. 

c. Pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari 

nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat 

dan pembiasaan bertindak yang konsisten. 

d. Film kartun Upin dan Ipin layak dijadikan media pembelajaran ketika guru menyampaikan 

materi PKn yang membahas tentang Pendidikan nilai. 
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