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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui 

pendidikan manusia diharapkan memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai 

kemanusiaan menjadi penuntun manusia untuk hidup berdampingan dengan 

manusia lain. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kebutuhan manusia. 

Mudyohardjo (2012:3) menyatakan pendidikan yaitu usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dan latihan yang  berlangsung di sekolah dan diluar 

sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan siswa agar dapat memainkan 

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan 

datang. 

Pendidikan perlu dikelola dengan baik dan konsisten sesuai dengan 

perkembangan zaman. Indonesia sebagai negara yang berkembang cukup 

memprioritaskan pendidikan. Perihal pendidikan nasional tersebut dituangkan 

dalam pasal 31 ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-undang Daulay (dalam 

Rakhima, 2013). 

Pada era modernisasi saat ini, Indonesia mengalami masalah mengenai 

karakter bangsa. Dari hasil riset lapangan, dapat dilihat banyak munculnya 

manusia yang individualis. Seringkali terlihat dalam media masalah pudarnya 

kesetiakawanan sosial, pudarnya nasionalisme, kurangnya kepercayaan diri, 

mencontek, melampiaskan kemarahan kepada teman, dan kurangnya belas 

kasih terhadap sesama yang semua itu berasal dari kelemahan karakter. 

Pendidikan karakter ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor internal 

maupun faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan oleh diri anak itu 

sendiri, ada atau tidaknya suatu minat belajar untuk menempuh pendidikan 
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yang dianjurkan. Sedangkan pada faktor eksternal terdapat beberapa seperti 

faktor keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Oleh karena itu, konsep pendidikan karaker harus jelas dan karakteristik 

seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan. Narwanti (2014:15) berpendapat 

bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan 

karakter tentunya banyak diajarkan di lembaga pendidikan. Namun, 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter juga dapat diperoleh melalui media 

lain baik media cetak maupun media elektronik. Selain itu, pendidikan karakter 

mampu diakses melalui sebuah aplikasi yang melibatkan kecanggihan internet 

yaitu suatu layanan dari Google untuk memfasilitasi penggunanya meng-

upload video dan bisa diakses siapapun asalkan tersambung dengan internet. 

Layanan tersebut biasa disebut dengan Youtube. 

Youtube merupakan sebuah situs web yang berisikan berbagai video 

mulai dari video klip, film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna 

Youtube tersendiri. Cahyono dkk (2019) berpendapat bahwa Youtube 

merupakan suatu situs sebagai media berbagi video untuk menyebarkan 

berbagai informasi dan hiburan. Dengan adanya media massa seperti Youtube 

tentu sangat memengaruhi tindakan dan sikap anggota masyarakat terutama 

pada anak-anak. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya mudah diserap oleh 

anak melalui penglihatan maupun pendengaran yang dilihat dalam acara. Oleh 

karena itu media massa bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan 

serta menanamkan nilai-nilai positif salah satunya dengan tayangan film 

animasi. 

Tayangan film animasi di televisi bukanlah hal asing bagi anak-anak, 

khusunya anak usia dini seperti anak usia sekolah dasar. Pada era modern ini 

anak-anak cukup mengenali bahkan menghafal jam tayang animasi yang 

ditontonnya seperti contoh Boboiboy, Shiva, Adit dan Sopo Jarwo atau film 

animasi yang lainnya. Anak akan mulai berpikir bahwa semua orang dalam 

kelompok tertentu mempunyai sifat yang sama dengan orang di layar televisi. 
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Hal tersebut mampu memengaruhi sikap mereka dan dapat terbawa hingga 

mereka dewasa. Mengingat televisi merupakan suatu media yang dapat dan 

mampu mengubah sikap maupun tingkah laku anak setelah apa yang telah 

ditonton. Anak-anak pada umumnya selalu meniru apa yang mereka lihat, tidak 

menutup kemungkinan perilaku dan sikap anak tersebut akan mengikuti 

tayangan film animasi yang dia tonton.  

Sekarang ini banyak tayangan film animasi tidak hanya di televisi 

melainkan Youtube juga menghadirkan banyak animasi yang mengandung 

unsur pendidikan, tidak jarang anak-anak mulai meniru adegan-adegan dari 

tokoh kegemarannya tersendiri, misalnya seperti film animasi Tom and Jerry 

yang lebih menonjolkan unsur kekerasan, film animasi Crayon Sinchan yang 

mengandung unsur ketidaksopanan. Namun, dari beberapa film animasi yang 

tidak mendidik tentu terdapat film animasi yang dapat dijadikan panutan dan 

mengandung nilai pendidikan. Seperti riset film yang telah dilakukan pada 

animasi Spongebob Squarepants yang didalamnya mengandung 

kesetiakawanan dan persahabatan, film Upin dan Ipin yang mengandung nilai 

pendidikan pembentukan akhlak anak, film Adit dan Sopo Jarwo yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak baik dan akhlak buruk.  

Dari riset yang ada yaitu dalam penelitian yang meneliti tentang nilai-

nilai pendidikan karakter dalam film animasi “Bilal: A New Breed Of Hero” 

oleh Ashifana (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat nilai 

karakter dalam film animasi tersebut yaitu nilai kejujuran, nilai religius, nilai 

toleransi, nilai kerja keras, rasa ingin tahu, nilai bersahabat atau komunikatif, 

nilai cinta damai, nilai peduli sosial, nilai tanggungjawab, berani mengambil 

resiko, dan nilai sabar  film animasi memiliki pesan yang terkandung disetiap 

adegan yang ditampilkan baik itu buruk maupun baik. Reset yang peneliti 

ambil mengenai nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam salah satu 

animasi produksi tanah air yaitu “Nusa dan Rara” yang tayang di aplikasi 

Youtube. Animasi tersebut tentunya juga menampilkan pesan dan karakter 

tersendiri yang akan disampaikan kepada penonton baik anak-anak maupun 
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dewasa. Nilai-nilai yang dimunculkan dalam film ini diharapkan dapat 

menjawab kebutuhan film anak di Indonesia. 

Pada penelitian ini yang digunakan adalah pada episode compilation 

yang terdiri dari 5 episode di Youtube yang terdiri dari episode “Nussa bisa!”, 

“Alhamdulillah Terkabul”, “Toleransi”, “Tetanggaku hebat”, dan “Merdeka”. 

Dari 5 episode “Nusa dan Rara” tentu menampilkan nilai-nilai karakter yang 

beragam dan sangat bermanfaat serta mudah dipahami bagi anak-anak usia 

sekolah dasar dalam usia perkembangan serta bagi orang tua atau pendidik 

untuk dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada anak dan tentunya 

menggunakan metode yang digemari anak. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa dan 

Rara pada episode “Alhamdulillah Terkabul?” 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa dan 

Rara pada episode “Toleransi?” 

3. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa dan 

Rara pada episode “Nussa Bisa?” 

4. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa dan 

Rara pada episode “Tetanggaku Hebat?” 

5. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa dan 

Rara pada episode “Merdeka?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisa nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa 

dan Rara episode “Alhamdulillah Terkabul” 

2. Untuk menganalisa nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa 

dan Rara episode “Toleransi” 

3. Untuk menganalisa nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa 

dan Rara episode “Nussa Bisa” 

4. Untuk menganalisa nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa 

dan Rara episode “Tetanggaku Hebat” 
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5. Untuk menganalisa nilai pendidikan karakter dalam film animasi Nussa 

dan Rara episode “Merdeka” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bersifat teoritis dan praktis sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini mampu memberikan referensi pada 

penelitian selanjutnya dan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam pendidikan di Indonesia, serta mampu memberikan 

pengetahuan mengenai media film sebagai media pendidikan yang memuat 

pesan-pesan edukasi sehingga bukan hanya sebagai tontonan belaka. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis setelah penelitian ini dilaksanakan adalah untuk 

menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam film animasi Nussa dan Rara. Dapat 

memberikan gambaran atau contoh bagi masyarakat mengenai tayangan yang 

memiliki nilai pendidikan dan patut untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-

hari. 

 


