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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sejak manusia lahir 

sejak itulah mereka memperoleh pendidikan dari orang di sekitarnya. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa setiap hari kita akan berinteraksi dengan sesama manusia 

maupun dengan lingkungan. Adanya interaksi tersebut menumbuhkan beragam 

nilai dan budaya di kehidupan yang membentuk sebuah proses pendidikan. Secara 

sempit, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses tingkah laku manusia, baik 

secara fisik, intelektual, emosional maupun moral yang sesuai dengan nilai dan 

pengetahuan yang ada di masyarakat. Sejalan dengan hal itu, pendidikan tidak 

hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan tetapi juga mengajarkan bagaimana 

manusia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang bermartabat dan 

berbudaya.  

Seiring dengan perkembangnya zaman, banyak problematika kehidupan 

dimasyarakat yang tidak menggambarkan nilai dan martabat bangsa. Perilaku 

yang meniru gaya hidup bangsa lain, tidak berbudi pekerti, dan semakin lemahnya 

moralitas bangsa menjadi salah satu contoh lunturnya nilai dan martabat bangsa. 

Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan karakter yang tertanam dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang mengajarkan tabiat, 

moral, tingkah laku maupun kepribadian. Maksudnya proses pembelajaran yang 

dilakukan di lembaga pendidikan harus mampu mengarahkan, mengembangkan, 

dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada peserta didik yang kemudian dapat 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. (Fadlilah, 2013:22).  

Pendidikan karakter merupakan unsur yang sangat penting untuk 

membentuk karakter seseorang. Terutama dalam menanamkan pendidikan 

karakter pada anak. Anak sejak lahir mempunyai bekal-bekal dalam kehidupan. 

Bekal tersebut harus dikembangkan dan diarahkan agar tidak berpengaruh negatif 

terhadap perkembangan anak termasuk bekal karakter seorang anak yang 

ditanamkan oleh orang tuanya sejak mereka lahir. Tidak hanya orang tua, peran 
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dalam lingkungan sekolah juga sangat penting dalam membentuk karakter anak. 

Dalam lingkungan sekolah siswa tidak hanya diberi ilmu pengetahuan tetapi juga 

diajarkan tentang norma, nilai-nilai, moral dan perilaku yang baik untuk 

membangun karakter pribadi yang berguna bagi kehidupannya kelak Dalam 

konteks pendidikan untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan adanya tujuan, 

seperti halnya pendidikan karakter yang mempunyai tujuan yaitu dengan 

menumbuh kembangkan kepribadian yang baik dalam menanamkan nilai dan 

pembaharuan tata kehidupan bersama.  

Zubaedi (2011: 8), karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara menurut 

Muslich (2011: 84), dijelaskan bahwa karakter sendiri merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama budaya, dan adat istiadat. Tujuan pendidikan karakter mengacu pada 

dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Berdasarkan tujuan dalam undang-undang tersebut disebutkan secara jelas 

bahwa pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan kemampuan dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga nilai-nilai karakter bangsa yang harus 

ditanamkan pada peserta didik untuk membentuk watak dan menjadi bangsa yang 

bermartabat. Karakter sangat mempengaruhi kualitas dan kemajuan suatu bangsa. 

Untuk membangun karakter bangsa yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina 

sejak usia dini. Usia dini merupakan masa-masa kritis bagi pembentukan karakter 
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seseorang. Masa-masa kritis tersebut sering disebut dengan masa golden age. 

Dimana dalam masa-masa golden age dimanfaatkan sebagai masa pembinaan, 

pengarahan, pembinaan, dan pembentukan karakter anak usia dini.  

Fadillah (2013: 48), The Golden Age adalah masa-masa keemasan seorang 

anak yaitu masa ketika mempunyai banyak potensi yang sangat baik untuk 

dikembangkan. Pada anak yang sudah memasuki taman kanak-kanak mereka 

dikenalkan dengan lingkungan sosial dan mulai membentuk kelompok bermain. 

Dalam perkembangan anak usia 0-6 tahun mereka memperoleh pendidikan 

karakter melalui peniruan perilaku orang-orang disekitarnya.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu upaya untuk merangsang 

berbagai potensi yang dimiliki anak agar dapat berkembang secara optimal. 

Sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yang 

menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut. Dalam pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20/2003 ayat 1, disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini 

adalah anak rentang usia 0-6 tahun. Menurut kajian rumpun ilmu PAUD dan 

penyelenggaraannya di beberapa negara PAUD dilaksanakan sejak 0-8 tahun. 

(Maimunah Hasan, 2010 : 17)  

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dapat berjalan dengan baik jika 

adanya kerja sama yang baik antara pendidik, keluarga maupun masyarakat. 

Pendidikan nasional dalam satuan jenjang pendidikan dasar yang telah 

diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan yang diinginkan, maka 

hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik agar beretika, 

bermoral, sopan, santun dan mampu berinteraksi dengan masyarakat. Berbagai 

hasil penelitian menurut Suyanto dalam (Supriadi, 2013) menunjukkan pengaruh 

positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Faktor-faktor 

resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada 

karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, 
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kemampuan berkonsentrasi, rasa empati dan kemampuan berkomunikasi. Anak-

anak yang memiliki masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami 

kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya.  

Berdasarkan wawancara dengan seorang guru sekolah dasar yang ada di 

Desa Sengonbugel yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 

mengatakan bahwa setiap guru sudah melaksanakan pendidikan karakter dengan 

memberikan contoh-contoh dan kebiasaan yang baik kepada peserta didik. Namun 

guru masih memiliki hambatan dalam memilih karakter dan penerapan yang untuk 

ditanamkan kepada peserta didik. Metode tersebut kurang menarik perhatian 

siswa dan membosankan, misalnya dengan bercerita kisah teladan secara verbal 

didepan kelas, memberi teguran atau nasehat, dan pembiasaan-pembiasaan lain di 

sekolah seperti berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan lain 

sebagainya. Guru juga dituntut untuk kreatif dalam mengembangkan media 

pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton dan membosankan siswa. Salah 

satunya dengan memanfaatkan teknologi televisi yang digunakan sebagai media 

pendidikan sekaligus pembelajaran. Apalagi jika sudah didukung dengan adanya 

sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan 

orang tua yang mengatakan bahwa guru yang mengajar harus mempunyai cara 

atau menumbuhkan kreatifitas agar anak tidak bosan untuk belajar. Salah satu 

Anak yang berada di desa Sengonbugel mengatakan bahwa Salah satu media yang 

dapat digunakan dalam membelajarkan pendidikan karakter di kelas adalah film 

kartun seperti film Upin dan Ipin. Selain itu pada tahun 2019 pendidikan di 

Indonesia mulai menerapkan sekolah dengan cara daring atau dalam jaringan 

yang memungkinkan anak-anak lebih sering berada di rumah dan memiliki lebih 

banyak waktu luang untuk menonton Televisi. Film animasi  menjadi salah satu 

tayangan menarik untuk anak usia sekolah dasar. Anak umumnya selalu meniru 

apa yang mereka lihat, tidak menutup kemungkinan perilaku dan sikap anak 

tersebut akan mengikuti tayangan yang telah ditonton. Sehingga perlu bagi orang 

tua atau dewasa untuk memilihkan tayangan yang baik dan mengedukasi untuk 

anak.   
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Film kartun merupakan sebuah hasil animasi yang mengandung pesan dan 

kesan didalamnya dengan dikemas semenarik mungkin. Selain sebagai hiburan, 

unsur-unsur pendidikan tentunya dapat dimasukkan ke dalam film kartun. Adanya 

unsur-unsur yang terkandung didalamnya dapat berperan sebagai media 

pendidikan. Melalui cerita dalam film kartun yang memberikan pesan yang di 

tayangan dengan menarik penonton terutama anak-anak. Sebagai media 

audiovisual, film kartun ini memudahkan individu dalam menyerap informasi 

melalui apa yang mereka dapat dan apa yang mereka dengar sehingga diharapkan 

dapat mempengaruhi setiap orang yang menontonya.  

Hasil penelitian Triwardani (2006) menunjukan bahwa: “anak-anak berada 

dalam masa - masa pembelajaran diri sekaligus sosialisasi nilai-nilai dari agen-

agen sosialisasi yang di identifikasikannya sehingga mereka juga rentan terhadap 

pengaruh tertentu. Kecenderungan anak meniru apa yang dilihat dan apa yang 

anak dengar akan membentuk pola perilaku anak tersebut.” 

Pengaruh tayangan film kartun tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media 

pendidikan untuk anak-anak agar dapat menyerap unsur-unsur pendidikan yang 

terkandung didalamnya. Salah satu unsur pendidikan yang dapat diterapkan 

melalui media film kartun adalah nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai 

karakter yang ada di masyarakat antara lain; sopan santun, religius, jujur, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri dan sebagainya. Penanaman nilai-nilai karakter 

tersebut perlu proses yang berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut. Menurut 

Zubaedi (2011) mengemukakan bahwa pendidikan karakter mempunyai 3 fungsi 

utama. Pertama, fungsi pembentukan dan perkembangan potensi. Kedua, fungsi 

perbaikan dan penguatan. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter 

merupakan unsur yang sangat penting untuk membentuk karakter seseorang untuk 

membangun kualitas manusia yang baik, bermoral serta bertanggung jawab.  

Proses pembelajaran di taman kanak-kanak banyak disisipi pendidikan 

karakter agar menumbuhkan kepribadian yang baik, misalnya sikap peduli, 

mandiri, kreatif dan jujur. Di Indonesia film kartun masih di dominasi oleh produk 

impor. Proses pembuatan yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup 
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mahal dalam setiap produksi menjadikan produk lokal masih jarang diproduksi 

oleh produsen film kartun dalam negeri.  

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Fardani (2019) 

menunjukkan bahwa film Nussa sangat kental dengan nilai karakter baik yang 

bersifat Islami ataupun karakter secara umum, antara lain: religius, kerja keras, 

mandiri, bersahabat dan komunikatif, jujur, peduli sosial, kreatif, disiplin, 

menghargai prestasi dan bertanggung jawab. Keterkaitan dari penelitian tersebut,  

terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan tersebut 

yaitu kedua penelitian sama-sama meneliti tentang nilai-nilai pendidikan karakter 

pada film kartun/animasi. Sedangkan menurut Ashifa (2019) pada penelitian 

analisis nilai pendidikan karakter dalam film animasi “Bilal : A New Breed of 

Hero”  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 

tanggung jawab, berani mengambil resiko, dan nilai sabar.  

Film-film kartun populer yang sering ditonton anak – anak diantaranya 

seperti naruto, Upin Ipin, Spongebob, Doraemon, Tom and Jerry dan sebagainya. 

Salah satu film kartun yang sangat digemari oleh anak-anak adalah Upin Ipin. 

Tokoh-tokoh dengan karakter unik serta cerita yang menarik dalam film kartun 

Upin Ipin menjadi perhatian tersendiri bagi setiap penontonnya khususnya anak-

anak. Dengan adanya tokoh anak-anak didalamnya dengan cerita yang sesuai 

dengan kehidupan nyata diharapkan dapat menjadi contoh nyata kepada anak 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan perkembangan usia 

anak.  

Berdasarkan observasi di Desa Sengonbugel yang dilaksanakan pada 

tanggal 16 November 2020, anak-anak mengaku pernah dan sering menonton film 

Upin dan Ipin melalui media televisi. Mereka juga mengaku mendapat pelajaran 

dari film tersebut, terutama tentang sopan santun dan menghargai teman. Melalui 

film Upin dan Ipin yang bercerita mengenai rasa menghormati, tolong menolong, 

saling menghargai dan menyayangi antar sesama, dapat meningkatkan 

pengetahuan bagi anak mengenai bertingkah laku yang baik dan sopan. Karena  
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secara psikologis anak akan meniru apa-apa yang mereka telah lihat, baik dari 

cara bicara ataupun dari tingkah lakunya. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian nilai 

pendidikan karakter yang terkandung dalam salah satu serial animasi yaitu ”Upin 

& Ipin”. Animasi tersebut tentunya juga menampilkan pesan dan karakter 

tersendiri yang akan disampaikan kepada penonton baik anak maupun dewasa. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam film ini diharapkan mampu melengkapi 

penelitian sebelumnya, mampu menjawab kebutuhan film anak indonesia dan 

menjadi edukasi bagi penggemarnya. Pada serial Upin & Ipin episode “Kedai 

Makan Upin & Ipin” tentu menampilkan karakter yang beragam dan diharapkan 

mengandung pesan yang positif dan mendidik bagi penggemarnya terkhusus anak 

usia sekolah dasar.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Film serial 

Animasi Upin & Ipin”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah 

yang diambil dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter apa saja yang terdapat dalam serial animasi 

Upin & Ipin? 

2. Bagaimana implementasi nilai pendidikan karakter anak yang ada dalam 

serial animasi Upin & Ipin?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 

serial animasi Upin & Ipin.  

2. Untuk mengetahui cara penerapan implementasi nilai pendidikan karakter 

anak yang ada dalam serial Animasi Upin & Ipin  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bersifat teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi 

pada penelitian selanjutnya dan mampu memberikan manfaat untuk 

perkembangan ilmu pengetahuan, serta mampu menambah pengetahuan seputar 

perfilman sebagai media pendidikan yang mengandung pesan edukasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis diharapkan setelah dilaksanakannya penelitian ini mampu 

menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam animasi Upin & Ipin .  

a. Bagi orang tua  

Dapat memberikan gambaran atau contoh mengenai tayangan yang memiliki 

nilai pendidikan dan patut untuk dijadikan sebagai tauladan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

b. Bagi guru  

Dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber bahan ajar dalam 

rangka penanaman pendidikan karakter pada anak didik 

c. Bagi anak 

Anak dapat mengetahui nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 

animasi Ipin dan Upin.  

d. Bagi peneliti 

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman, sekaligus bekal untuk menjadi pendidik di masa yang akan 

datang.  


