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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 (PKn). 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 
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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). Materi-materi tayangan 

seperti ini sesungguhnya sudah tidak lagi bersahabat dengan anak-anak, karena 

sudah menjurus pada tayangan antisosial. Gencarnya tayangan yang berbau 

antisosial di televisi yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak telah membuat 

khawatir masyarakat terutama para orang tua.  

Hal ini perlu dikawatirkan karena anak-anak memiliki perilaku yang suka 

meniru dan imitatif. Perilaku imitatif ini sangat menonjol pada anak-anak, karena 

pada dasarnya cara belajar pada anak-anak adalah meniru, apa yang mereka lihat 

adalah apa yang mereka lakukan. Kekhawatiran orang tua juga disebabkan oleh 

kemampuan berpikir anak yang masih relatif sederhana. Mereka cenderung 
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menganggap apa yang ditampilkan di televisi sesuai dengan yang sebenarnya. 

Mereka masih sulit membedakan antara perilaku atau tayangan fiktif dan mana 

yang memang kisah nyata. Mereka juga masih sulit memilah-milah perilaku yang 

baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di mayarakat. 

Berkaitan dengan hal tersebut, orang tua harus mengawasi ketika anak-anak 

menonton televisi, harus selektif memilih acara televisi, khususnya film kartun 

yang semakin banyak jenisnya. Kisah cerita Upin dan Ipin maupun gambaran 

perilaku para tokoh yang terdapat dalam film kartun tersebut sungguh seru dan 

menarik untuk diamati. Sebagai film anak-anak, Upin dan Ipin yang sedikit 

banyak juga mengandung beberapa pesan moral yang mendidik. 

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. 

Menurut Effendy (2001:18), pesan merupakan seperangkat lambang 

bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, 

pendapat dan sebagainya yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk dan melalui 

lambang komunikasi diteruskan kepada orang lain atau komunikan. Ada tiga 
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faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pesan, yaitu kode pesan, isi pesan dan 

wujud pesan. Kode pesan adalah sekumpulan simbol yang dapat disusun 

sedemikian rupa, sehingga bermakna bagi seseorang. Isi pesan ialah bahan atau 

material yang dipilih sumber untuk menyatakan maksudnya. Wujud pesan adalah 

keputusan-keputusan yang dibuat sumber mengenai bagaimana cara sebaiknya 

menyampaikan maksud dalam bentuk pesan (Hanafi, 1999:200). 

Serial film kartun Upin dan Ipin merupakan komunikator menyatakan 

pesannya melalui seperangkat lambang bermakna yang relatif mudah dipahami 

oleh komunikannya. Adapun lambang-lambang utama yang digunakan dalam film 

ini antara lain berupa gambar dan suara, kata yang diucapkan (ditambah dengan 

suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar-gambar) dan musik film. 

Melalui lambang-lambang inilah komunikator film ini menyampaikan pesannya 

pada komunikan.  

Komunikasi yang terjadi antara komunikator dan komunikan film tersebut 

merupakan suatu proses sosial yang bersifat ideologis, dimana pesan-pesan yang 

disampaikan oleh komunikator media massa tersebut menyembunyikan makna-

makna sekunder (konotatif) atau ideologis. Lambang-lambang yang disampaikan 

dalam film tersebut merupakan representasi dari realitas. Sebagai representasi dari 

realitas, film mampu membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan 

kode-kode, konvensi-konvensi dan ideologi dari kebudayaannya (Sobur, 2004: 

128). 

Nilai-nilai pendidikan dalam suatu film yang diperuntukkan bagi anak-anak 

seperti dalam film kartun Upin dan Ipin ini memang perlu diperhatikan. Hal ini 
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mengingat bahwa film sebagai alat komunikasi massa modern merupakan salah 

satu aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan moral pada anak (Gunarsa, 

2003:40). Terlebih lagi mengingat bahwa target penonton film kartun Upin dan 

Ipin adalah anak-anak usia 2 hingga 11 tahun yakni anak pada usia sekolah dasar 

yang merupakan usia yang kritis dalam pembentukan sikap dan moral (Durkheim, 

1990:11). Bagaimana anak-anak dapat bertingkah laku yang bermoral juga tidak 

lepas dari hal-hal yang diamati dilingkungan sekitarnya. Dimana hal tersebut 

kemudian akan berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi anak melalui peniruan-

peniruan yang dapat diamatinya, termasuk salah satunya mengamati dan meniru 

film yang ia tonton (Gunarsa, 2003: 41). 

Menurut Nurdiansyah (2005:7) jika tayangan film yang ditonton anak-anak 

banyak menampilkan adegan-adegan kekerasan, sadis, sensual maupun mistik, hal 

tersebut dapat membawa akibat buruk terhadap anak, yakni dapat meningkatkan 

agresivitas, tindak kekerasan serta perilaku negatif lainnya pada anak. Misalnya, 

film kartun Tom & Jerry dari sisi psikologis secara tidak langsung mengajar anak-

anak untuk mudah memukul orang.  

Film-film tersebut bukan sekadar tontonan belaka. 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 
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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)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan bagian 

penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah, dengan adanya 

permasalahan maka berarti dalam penelitian telah mengidentifikasikan persoalan 

yang akan diteliti secara jelas. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas 

maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah 

muatan pendidikan nilai yang ada dalam film kartun Upin dan Ipin pada tema 

berpuasa bersama kawan baru dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan?” 
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C. Tujuan Penelitian 

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”. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dikembangkan, 

begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan 

manfaat terutama pada segi teoritis maupun praktisnya. Manfaat tersebut secara 

terperinci adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

perkembangan ilmu pada umumnya, mengenai muatan pendidikan nilai 

dalam film kartun Upin dan Ipin. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam teori 

semiotika dalam mengungkap pendidikan nilai yang terkandung dalam film 

kartun Upin dan Ipin. 

 



8 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi 

semua pihak berkaitan dengan muatan pendidikan nilai dalam film kartun 

Upin dan Ipin. 

b. Melalui muatan pendidikan nilai dalam film kartun Upin dan Ipin 

diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam film kartun Upin dan Ipin. 

 

E. Daftar Istilah 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti mengenai Muatan Pendidikan 

Nilai: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (Analisis semiotik terhadap film 

kartun Upin dan Ipin). Oleh karena itu, peneliti perlu mengetahui definisi-definisi 

mengenai, pendidikan, nilai, film dan analisis, serta semiotik. Demikian uraiannya 

sebagai berikut: 

Pendidikan : 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 ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Nilai  : Sesuatu yang bernilai, berharga, bermutu, akan 

menunjukkan suatu kualitas dan akan berguna bagi 

kehidupan manusia. 
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Pendidikan Nilai :  Pendidikan nilai merupakan segala sesuatu yang baik 

maupun buruk yang berguna bagi kehidupan manusia 

yang diperoleh melalui proses pengubahan sikap dan tata 

laku dalam upaya mendewasakan diri manusia melalui 

upaya pengajaran. 

Film  : Karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi 

imajinasi orang yang bertujuan untuk memperoleh estetika 

(keindahan) yang sempurna. 

Analisis Semiotik  : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3 

Depdiknas (2005:43), analisis adalah “penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dsb)”. Pengertian semiotik menurut 

Barthes yang dikutup oleh Sobur (2004:15), semiotika 

adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Jadi, analisis semiotik yaitu penyelidikan untuk 

mengkaji suatu tanda. 

Perspektif PKn  : Perspektif adalah sudut pandang, pandangan 

(www.artikata.com). Jadi perspektif PKn adalah 

pandangan tentang proses pemberian informasi yang 

dilakukan guru kepada siswa tentang Pendidikan 

Kewarganegaraan. 

 

http://www.artikata.com/

