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PENGANTAR EDITOR 

 

Pendidikan merupakan salah satu tonggak perkembangan bangsa. Pendidikan adalah 

wadah dalam upaya pembentukan Sumber Daya Manusia yang nantinya bertugas 

menggerakkan, mengatur dan menjalankan sebuah Negara. Kedaulatan Negara tergantung 

dari SDM yang kompetitif dan berkualitas dari segala bidang. Oleh karena itu, pendidikan 

menjadi sebuah hal yang harusnya mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Upaya 

menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, tidak akan mungkin terlepas dari 

strategi pengajaran dan perkembangan riset di Indonesia. Salah satu bidang yang beberapa 

decade belakangan megundang perhatian yaitu Ilmu Komunikasi. 

 Prinsip dasar bahwa komunikasi merupakan sebuah ilmu praktis yang akan selalu kita 

terapkan dalam kehidupan setiap saat, berangkat dari prinsip bahwa kita tidak bisa tidak 

berkomunikasi menjadi landasan pentingnya memahami komunikasi secara mendalam dan 

sistematis. Pengajaran komunikasi tidak hanya berpusat pada pemaparan materi semata, tetapi 

jauh dari itu, pengajaran komunikasi memfokuskan pada pembentukan pribadi yang mampu 

beradaptasi, mengolah informasi serta menyampaikannya kepada khalayak atau bahkan 

sebaliknya menjadi pribadi yang mampu dan paham akan setiap symbol atau makna yang 

terdapat pada setiap pesan yang diterima. 
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 Karena komunikasi bersinggungan dengan semua aspek kehidupan, maka riset 

komunikasi bisa saja dan tentunya dapat menyentuh setiap aspek tersebut seperti psikologi 

komunikasi, sosiologi komunikasi, komunikasi massa, komunikasi antarpribadi dan 

sebagainya. Tulisan ini mencoba menganalisa bagaimana strategi pengajaran komunikasi 

yang terbaik serta membahas arah perkembangan riset komunikasi kedepannya. 

 

 

        Tim Editor,2015 
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KATA PENGANTAR 

 

Kondisi ekonomi global terus berubah, dituntut percepatan dalam melakukan adaptasi. 

Indonesia yang kaya dengan hasil alam namun minim disektor Sumber Daya Manusianya menjadi 

sebuah tantangan sekaligus ancaman baru bagi perkembangan dan stabilitas bangsa. Indonesia dan 

negara-negara dikawasan Asia Tenggara memiliki ikatan yang kuat karena kemiripian budaya, 

sehingga perlu diformalkan pada tahun 1967 agar kestabilan terjaga di kawasan. Yang selanjutnya 

interaksi ini bertransformasi menjadi ikatan perdagangan dan mengintegrasikan diri menjadi 

Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah dimulai pada tahun 2015. Sejauh ini Pemerintah telah 

memiliki Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-

2025. Cetak biru ini bisa dimanfaatkan tetapi perlu penambahan untuk mengakomodir peran 

Pengusaha Muda dan Akademisi. 

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan langkah penting yang harus segera 

ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah. Pusat perhatian hendaknya tidak lagi terfokus 

sebatas hardskill saja tetapi harus juga memperhatikan softskill khususnya dibidang kompetensi 

komunikasi. Kajian tentang komunikasi belakangan ini menarik minat banyak pihak. Munculnya 

kesadaran dari berbagai instansi dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi turut berperan serta 

dalam meningkatnya tuntutan kompetensi komunikasi didunia kerja dan usaha. Oleh karena itu, dirasa 

perlu untuk memfokuskan perhatian pada upaya peningkatan kompetensi komunikasi. 

ISKI sebagai sebuah wadah perkumpulan para sarjana Komunikasi di seluruh Indonesia 

merasa perlu untuk melihat, membahas, mengkaji dan merumuskan upaya-upaya peningkatan 

kompetensi komunikasi tidak hanya dikalangan dunia bisnis dan usaha tetapi juga di sektor 

pemerintahan dan akademisi. Dengan latar belakang pengetahuan komunikasi serta adanya persamaan 

persepsi dan misi untuk mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia komunikasi yang berdaya saing 

tinggi, Seminar, Pelatihan dan Call for Paper yang dilaksanakan oleh ISKI Daerah Riau diharapkan 

mampu membawa perubahan dan terobosan baru dalam meningkatkan kompetensi komunikasi di 

segala bidang agar siap bersaing pada kompetisi Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

 Yuliandre Darwis, Ph.D 

 Ketua ISKI Pusat 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan masih relatif rendahnya tingkat pendidikan pada tenaga kerja Indonesia 

mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan 

tingkat keterjaminan yang relatif lebih baik. Sementara dunia kerja  menuntut skill worker yang harus 

mempunyai daya saing, hanya 3%  dari 8% tenaga kerja yang mempunyai daya saing di antaranya 

merupakan profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya 

merupakan semi-skilled worker dengan pendidikan diploma dan kejuruan.  

Potret ini cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal MEA (Masyarakat Ekonomi 

Asean)  ketika arus liberalisasi jasa termasuk jasa profesi baik skillful labor maupun semi-skilled labor 

akan semakin deras mendekati 2015. Tugas kita semua  para stake holders yang terkait untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan 

ekonomi linear dengan pembangunan manusia. Kualitas tenaga kerja yang tinggi akan hadir apabila 

kualitas pembangunan manusia Indonesia berdaya saing unggul. Akses terhadap pendidikan, 

kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas manusia dan tenaga 

kerja Indonesia. 

Dalam cetak biru AEC (ASEAN Economic Community) telah disepakati jaminan kebebasan 

mobilitas bagi tenaga kerja terampil di kawasan ASEAN melalui serangkaian tahapan yang disepakati 

dalam ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) pada tahun 1995 yang lalu.Uuntuk 

memfasilitasi liberalisasi jasa dan mempermudah mobilisasi tenaga kerja profesional lintas negara 

dalam kawasan ASEAN, Forum ISKI Daerah Riau ini memandang perlu mendorong kesepakatan 

pengakuan tenaga profesional di bidang jasa yang diwujudkan dalam nota saling pengakuan (mutual 

recognition arrangements/MRAs) di bidang komunikasi. 

Riau punya peran penting dalam MEA. Dengan letak strategis pada segitiga emas antara 

Singapura dan Malaysia dan Thailand yang lebih kurang 1 jam perjalanan udara plus sumber daya 

alam yang melimpah membuat Riau berpotensi jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan 

ASEAN, tentu akselarasi ini sejalan dengan tingkat kebutuhan SDM skill Worker yang berkompetensi. 

Oleh sebab itu bagi Sarjana Komunikasi Indonesia tidak ada lagi “memasang gigi mundur” di 

kenderaannya, gigi mundur itu harus dicopot, karena kenderaan liberalisasi MEA atau AFTA 2015 itu 

sudah berjalan. 
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Kita Sarjana Komunikasi Indonesia harus segera berbenah diri untuk menyiapkan Sumber 

Daya Manusia Indonesia yang kompetitif dan berkulitas global, salah satunya menyiapkan SDM di 

bidang komunikasi yang mempunyai kompetensi. Memasuki tahun MEA 2015 saat ini, sudah siapkah 

kita akan tantangan dan peluang bagi kalangan profesional muda kita untuk tidak terbengong-bengong 

menyaksikan lalu-lalangnya tenaga asing di wilayah kita?. Jawaban itu ada pada diri kita masing-

masing dan seluruh stake holders di negri ini.  Kita semua berharap melalui forum Seminar dan 

Pelatihan Nasional Komunikasi serta Call for Paper ISKI Daerah Riau yang diikuti para pakar, praktisi 

dan akademisi seluruh Indonesia ini dapat memberikan tambahan solusi yang akan dihadapi oleh kita 

semua. Semoga..!    

 Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia 

 (ISKI) Daerah Riau 

 

 

 Ir. NURUL HUDA, M.H., M.I.Kom 

 Ketua  
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KATA PENGANTAR 

 

Perkembangan teknologi dan informasi beberapa decade belakangan ini tidak bisa dipungkiri 

mempengaruhi perkembangan tata kehidupan masyarakat Indonesia. Trend demi trend silih berganti 

mengikuti arus perkembangan dunia. Kondisi ini menuntut manusia sebagai individu yang aktif agar 

mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Salah satu point yang menarik perhatian dan 

belakangan cukup giat dikembangkan adalah pengembangan kompetensi manusia (SDM). Kondisi ini 

semakin diperumit dengan era Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah datang dan sedang 

berlangsung. 

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki potensi besar baik dibidang Sumber Daya 

Alam tetapi juga potensi Sumber Daya Manusia yang sebenarnya bisa dilatih untuk bisa berkompetisi 

di era MEA sekarang. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015, persaingan bursa 

tenaga kerja juga akan semakin meningkat. Tantangan terberat adalah bagaimana menghasilkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya kompetitif pada level nasional, juga kompeten dan 

mampu bersaing pada level ASEAN. Kompetensi SDM dalam era MEA tersebut tidak hanya dari 

penguasaan ilmu dan keterampilan komunikasi, juga nilai-nilai moralitas harus terintegrasi 

didalamnya. Keberadaan ISKI sebagai lembaga yang mewadahi sarjana Ilmu Komunikasi berusaha 

untuk meningkatkan dan menguatkan kompetensi pelaku komunikasi. 

Untuk itu, ISKI Daerah Riau mengadakan Seminar, Pelatihan dan Call for Paper yang 

diramaikan oleh praktisi, akademisi, peneliti, pakar, professional dan pengambil kebijakan dalam 

bidang komunikasi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, konsep, pemikiran, hasil penelitian, 

model dan teori berbasis pengetahuan local dan orisinil tentang solusi masalah komunikasi yang dapat 

berartisipasi dan berkontribusi pada tatanan, tata kelola, posisi dan system komunikasi Indonesia baik 

dinegara, pemerintah pusat dan daerah. 

 

 

 Nova Yohana, S.Sos, M.I.Kom 

      Ketua Panitia 
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IDEALISME CREATOR FILM ANIMASI DALAM MEMBANGUN 

KARAKTER ANAK BANGSA  

(Analisis Semiotika Komunikasi Roland Barthes pada Film Animasi anak-anak “Serial 

Adit dan Sopo Jarwo” sebagai Film Animasi Anak Negeri yang mampu Bersaing) 

 

Sri Wahyuningsih 

081553088855/naningunijoyo@yahoo.com 

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 

Universitas Trunojoyo Madura 

Jl. Raya Telang PO. BOX 02 Kamal Bangkalan Madura 

 

 
Abstrak: 

Idealisme creator media tumbuh ketika semakin menjamurnya tayangan-tayangan yang sifatnya 

mengejar rating, tetapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya. Semata-mata demi 

mencari keuntungan belaka. Banyak film kartun anak-anak yang jauh tidak mendidik sering kali 

dikeluarkan oleh beberapa stasiun televisi. Tujuan riset ini adalah ingin mengetahui bagaimana 

idealisme kreator film animasi dalam membangun karakter anak bangsa.  

Metode Penelitiannya, dilihat dari jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kualitatif interpretative. 

Dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. Objek dari penelitian ini adalah film kartun “Adit dan 

Sopo Jarwo”. Teknik pengumpulan data penelitiannya adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

analisa datanya adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan. Sedangkan keabsahan datanya 

adalah menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.  

Hasil dari penelitian ini adalah keberhasilan penggambaran idealisme yang kuat kreator film animasi 

anak-anak serial “Adit dan Sopo Jarwo”. Karena dalam film animasi ini banyak pesan positif yang 

akan diserap oleh khalayak sebagai pemirsa. Yang nota bene sasarannya adalah anak-anak. Terdapat 

beberapa kontruksi yang terbangun dari film animasi tersebut diantaranya adalah pesan-pesan edukasi. 

Di samping dianalisis Semiotika Roland Barthes, sebagai triangulasi teori riset ini dianalisis dengan 

memakai teori peniruan/modeling theory juga. Film animasi seperti ini, yang akan membentuk 

karakter anak bangsa lebih baik, walaupun banyak terdapat film-film kartun dari luar yang masuk di 

Indonesia.   
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Kata Kunci: Idealisme Kreator, Film Animasi, Semiotika Komunikasi Roland Barthes, teori 

peniruan/modeling teory. 

  

 

A. PENDAHULUAN 

Media televisi merupakan media pandang dengar yang paling efektif karena khalayak 

televisi bisa menikmati tayangan hasil karya tangan-tangan anak bangsa dalam bentuk 

rekaman audio visual yang dikemas secara apik. Bisa berupa film, music, sinetron, drama, 

talk show, comedian, yang diantaranya bisa mengedukasi, menginformasi, dan menghibur.    

Media televisi merupakan suatu media yang berfungsi sebagai media penyiaran 

Indonesia. Adapun tayangan yang ada di televisi saat ini sangat beragam, hal itu terjadi karena 

ide-ide dari para tim kreatif dan permintaan pasar untuk persaingan merebut hati pemirsa. Di 

samping itu ada tujuan lain bagaimana tayangan suatu program bisa bertahan dalam jangka 

waktu lama, sehingga sering kali keluar dari jalur rambu-rambu kepenyiaran televisi 

Indonesia yang mana hal ini sudah di atur dalam Undang-Undang Komisi Kepenyiaran 

Indonesia. Hanya sekedar merebut rating, tidak memperhatikan tontonan mana yang boleh 

atau tidaknya untuk di tonton kalangan anak-anak.  

Berbicara tentang tayangan anak-anak, acara program televisi yang ditayangkan di 

stasiun televisi swasta MNC TV yaitu serial film animasi yang berjudul “Adit dan Sopo 
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Jarwo” (AJS) produksi anak bangsa itu mampu menyedot perhatian anak-anak. (pengamatan 

penulis 2015). Serial animasi “Adit dan Sopo Jarwo” (ASJ) MD Animation tayang setiap sore 

pukul 16.30 WIB hari Senin dampai hari Jumat di MNC TV ini, telah menunjukkan jika anak 

muda Indonesia mampu membuat film animasi menarik. Hal itu ditunjukkan oleh prestasinya 

yang sempat menjadi top rank televisi nasional. Demikian juga terbukti bahwa dalam Festival 

Film Indonesia tahun 2014 yang diadakan oleh Badan Perfilman Indonesia, Film animasi 

“Adit dan Sopo Jarwo” (AJS) mendapatkan penghargaan nominasi Film Animasi.  

Dipertegas dengan data penghargaan yang diraih selama tahun 2014 ini, film animasi 

Adit dan Sopo Jarwo adalah bukti bahwa idealisme kreator muda film animasi ini benar-benar 

sangat menarik di hati masyarakat. Penghargaan itu adalah 1) Berhasil menduduki peringkat 

pertama untuk golongan penonton ABC berdasarkan survey Nielsen. Mengalahkan Ganteng-

Ganteng Serigala, Doraemon, dan Upin Ipin; 2) Diapresiasi Oleh KPI (Komisi Penyiaran 

Indonesia), sebagai tontonan yang penuh dengan nilai-nilai edukasi, bersama Laptop Si unyil, 

dan Unyil Keliling Dunia; 3) Masuk nominasi film anime terbaik oleh FFI (Festival Film 

Indonesia); 4) film animasi terbaik oleh ACFF (Anti Corruption Film Festival). 

(Kaorinusantara, 2014).   
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Film animasi anak “Adit dan Sopo Jarwo” produksi MD Animation sangat sukses 

meraih pemirsa televisi. Meski tidak menyebut angka, Triawan Munaf (Kepala Badan 

Ekonomi Kreatif Indonesia) yang dilantik 26 Januari 2015, mengklaim jumlah penonton film 

yang tayang di salah satu televisi swasta itu bisa mengalahkan Upin dan Ipin. (Siringoringo 

dkk, 2015). 

Film yang dirilis pada 27 Januari 2014 ini mengisahkan persahabatan antara Adit, 

Dennis, Mitha, Devi, dan Adelya. Persahabatan dan kekompakan kelimanya sering mendapat 

cobaan dari ‘musuh’ mereka, Sopo Jarwo. Sopo, Jarwo merupakan duet ‘trouble maker’ 

dalam film “Adit dan Sopo Jarwo” (ASJ). Tindakan Sopo Jarwo yang selalu mencari celah 

untuk mendapat keuntungan tanpa usaha menjadikan Adit Cs dan Sopo Jarwo berseteru. 

Selain tokoh-tokoh tersebut, dalam “Adit Sopo Jarwo” (ASJ) terdapat sosok Haji Udin. 

Seorang  pejabat RT yang dengan kebijaksanaannya berhasil membuat suasana gaduh menjadi 

adem ayem. Ada juga beberapa tokoh lain yang membuat film ini semakin menarik. Film 

berdurasi tujuh menitan ini sarat akan nilai pendidikan sehingga sehingga sangat relevan 

sebagai media pendidikan. Selain itu, setting tempatnya didesain se-Indonesia mungkin 

sehingga akan membuat anak-anak lebih mengenali lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, wajar 

jika film ini mendapat sambutan bagus dari publik Indonesia. 



 

102 

 

Berdasarkan sumber terpercaya, film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” (ASJ) dibuat 

oleh ratusan animator Indonesia berbakat. “Kami ingin mengusung nilai-nilai dan kearifan 

budaya lokal dalam animasi. Alhamdulillah kami dipertemukan dengan anak-anak muda 

yang luar biasa. Bagi saya ini sebuah mukjizat, karena 80 persen animator pembuat film ASJ 

adalah anak-anak muda fresh graduate SMK berusia belasan tahun,” kata Eki (sutradara dan 

produser ASJ). Salah satunya adalah Joko Sujito, asal Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. 

Sebelumnya, ia mendapat pelatihan dari MD Animation. Dalam film Adit dan Sopo Jarwo 

(ASJ), ia bertanggung jawab untuk menggerakkan tokoh-tokoh dalam serial tersebut agar 

nikmat ketika ditonton. “Animator kami kumpulkan sekitar 350 orang. Ada yang bikin bentuk 

rumah, kendaraan, sepedanya Adit, warna apa yang patut untuk bajunya Adit, dan 

sebagainya,” kata Eki. Animator lainnya Nuri Dian Sari, 19, warga Gumpang, Kecamatan 

Kartasura, Sukoharjo, didapuk menjadi layouter dalam serial ASJ. Nuri bertugas memastikan 

penempatan kamera sesuai pandangan mata penonton.“Kalo membuat film layar lebar, 

kameranya dipegang kameraman. Di ASJ saya jadi layouter, sebutan cameraman untuk film 

animasi,” ujar Nuri, yang sudah setahun lebih bergabung di MD Animation. (Solopos.com, 

2015)  

Sebagai berikut filmography dari animasi “Adit dan Sopo Jarwo”, film ini bergenre 

Animasi; Penulis (Eki N.F, Deddy Otara, Zulfa Asliha);  sutradara (Dana Riza, Indrajaya); 
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Pengisi Suara (Ranu, Reyhan, Musripah, Matsuri, Surawijaya, Dharmawan, Eki N.F, Zulfa, 

Yessy; Komposer lagu Tema (Harry Budiman, Ryan Nugroho); Lagu penutup (Hebatnya 

Persahabatn), Komposer (Hary Budiman, Ryan Nugroho), Negara (Indonesia), Bahasa 

(Indonesia); Jumlah musim (1); Produksi: produser eksekutif (Arnas Irmal, Karan Mahtani), 

Produser (Dana Riza, Dhamoo Punjabi, Manoj Punjabi); Penyunting (Anom Sukarno, 

Novandy Djaya Atmadja). Mereka adalah orang-orang kreatif sehingga kemasan film 

Animasi “Adit dan Sopo Jarwo” sangat banyak diminati oleh masyarakat terutama anak-anak. 

Film animasi yang digarap oleh para kreatif muda ini akan sarat tentang tanda-tanda 

yang membangunnya sehingga masyarakat dapat menangkap bahwa pesan-pesan yang 

ditampilkan di film animasi ini adalah pesan-pesan yang mendidik untuk masyarakat sebagai 

pemirsa. Untuk melihat tujuan dari para kreator muda dalm film animasi ini, yang 

menyampaikan idealismenya tentang pesan-pesan edukasi, maka film ini perlu dianalisis 

dengan pisau analisis Semiotika. Menurut Paisley dan Carl bahwa tokoh semiotik film yang 

termuka adalah Roland Barthes, Jean Mitry, dan Cristian Metz (2009:459). Penulis memilih 

analisis semiotik Roland Barthes sebagai pisau analisisnya karena berhubungan dengan 

analisis tanda-tanda yang dimunculkan dari gambar, musik dan teks yang ada di film animasi 

ASJ. Sesuai dengan tujuan dari penulis yaitu ingin mengetahui dari idealisme kreator film 

animasi yang dituangkan lewat pesan-pesan edukasi yang dikemas dengan keselarasan 



 

104 

 

gambar, musik, dan teks. Ingin mengetahui bagaimana feed back dari masyarakat terhadap 

film animasi ini akan dianalisis dengan teori Modelling, memandang bahwa pesan-pesan 

edukasi yang disampaikan dalam film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” bisa membentuk 

karakter bangsa yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bangsa ini.   

  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Televisi dan Realitas Sosial 

Televisi adalah alat penangkap siaran bergambar, yang berupa audio visual dan 

penyiaran videonya secara broadcasting. Istilah ini berasal dari bahasa yunani yaitu tele (jauh) 

dan vision (melihat), jadi secara harfiah berarti “melihat jauh”, karena pemirsa berada jauh 

dari studio tv. (Ilham Z, 2010:255). Sedangkan menurut Adi Badjuri (2010:39) Televisi 

adalah media pandang sekaligus media pendengar (audio-visual), yang dimana orang tidak 

hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, tetapi sekaligus mendengar atau 

mencerna narasi dari gambar tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

televisi merupakan salah satu media massa elektronik yang dapat menyiarkan siarannya dalam 

bentuk gambar atau video serta suara yang berfungsi memberikan informasi dan hiburan 

kepada khalayak luas. 
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Kekuatan dan Kelemahan Televisi 

Menurut Skomis (1985) kekuatan televisi salah satunya adalah memberikan gambaran 

bila dibandingkan dengan media massa lainnya (radio, surat kabar, majalah, buku dan 

sebagainya), televisi tampaknya memberikan sifat yang istimewa. Ia merupakan gabungan 

dari media dengan dan gambar. Bisa bersifat informatif, hiburan, maupun pendidikan bahkan 

gabungan antara ketiga unsur tersebut. 

Ada 4 kekuatan televisi, yaitu: (Syahputra, 2006:70) 

1. Menguasai jarak dan waktu, karena teknologi televisi menggunakan elektromagnetik, 

kabel-kabel dan fiber yang dipancarkan transmisi melalui satelit. 

2. Sasaran yang dicapai untuk menjangkau massa cukup besar, nilai aktualitas terhadap suatu 

liputan atau pemberitaan cukup cepat. 

3. Daya rangsang terhadap media televisi cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kekuatan 

suara dan gambarnya yang bergerak (ekspresif). 

4. Informasi atau berita-berita yang disampaikan lebih singkat, jelas dan sistematis. 

Sedangkan kelemahan televisi, yaitu: (Syahputra, 2006:70) 

1. media televisi terikat waktu tontonan. 

2. Televisi tidak bisa melakukan kritik sosial dan pengawasan sosial secara langsung dan 

vulgar. 
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3. Pengaruh televisi lebih cenderung menyentuh aspek psikologis massa. Bersifat “transitory”, 

karena sifat ini membuat isi pesannya tidak dapat dimemori oleh pemirsanya. Lain halnya 

dengan media cetak, informasi dapat disimpan dalam bentuk kliping. 

 Menjadi media yang berfungsi untuk menginformasikan, menghibur, dan mendidik, 

film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” sengaja di produksi untuk tiga fungsi dari media massa 

tersebut. Apa yang disajikan dalam film animasi itu merupakan keinginan atau ide-ide dari 

para tim kreatif dari ASJ untuk bersaing dengan film-film animasi bikinan dari luar. Kalau 

kita mengamati kadang kala sering melenceng dari UU Komisi Kepenyiaran Indonesia. 

Menurut idealisme kreatif film animasi ini, bahwa pesan yang disampaikan dalam film 

animasi merupakan realitas sosial yang terjadi di lingkungan Indonesia dengan di barengi 

suasana kearifan lokal yang ada di Indonesia. Sehingga pesan-pesan edukasi dan gambaran 

tentang kearifan lokal Indonesia selalu di ingat para penonton, walaupun berat bersaing 

dengan film-film animasi yang semakin hari menghiasai layar kaca televisi.  

 

Film Kartun/Film Animasi 

Animasi berasal dari kata dalam bahasa latin anima, yang secara harfiah berarti jiwa 

(soul), atau animare yang berarti nafas kehidupan (vital breath). Dalam bahasa Inggris, 
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animation yang berasal dari kata animated atau to animate, yang berarti membawa hidup atau 

bergerak. Istilah animasi berawal dari semua penciptaan kehidupan atau meniupkan 

kehidupan ke dalam obyek yang tidak bernyawa atau benda mati (gambar). (Sumarno, 1996) 

Secara umum animasi merupakan suatu proses menggambar dengan memodifikasi 

gambar dari tiap-tiap frame yang diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta 

sebuah ilusi gambar bergerak. Animasi adalah menghidupkan gambar, sehingga perlu 

mengetahui dengan pasti setiap detail karakter, mulai dari tampak depan, belakang, dan 

samping, dan detail muka karakter dalam berbagai ekspresi. Arti animasi intinya adalah 

membuat gambar lebih kelihatan hidup, sehingga bisa mempengaruhi emosi penonton, turut 

menjadi sedih, ikut menangis, jatuh cinta, kesal, gembira, bahkan tertawa. Animasi juga 

dikenal dengan istilah motion picture yang mempunyai pengertian gambar bergerak. Disebut 

gambar bergerak karena dalam proses pembuatannya di gunakan gambar yang berurutan dan 

dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah gambar tersebut dapat bergerak.  

Film animasi berasal dari dua unsur, yaitu film yang berakar pada dunia fotografi dan 

animasi yang berakar pada dunia gambar. Hal yang harus diketahui di dalam animasi yaitu 

masalah teknik animasi dan masalah teknik mengkomunikasikan sesuatu dengan teknik 

animasi. Perkembangan teknik film animasi yang terus berkembang dengan gaya dan ciri khas 
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masing-masing pembuat di berbagai Negara di Eropa, di Amerika sampai negara-negara di 

Asia, terutama di Jepang, film kartun berkembang cukup pesat. 

Meski demikian, animasi tidak secara eksplisit dinyatakan pada obyek-obyek mati 

yang kemudian digerakkan. Benda-benda mati, gambaran-gambaran, dan bentuk yang 

digerakkan dapat di katakan sebagai suatu bentuk animasi akan tetapi esensi dari animasi 

tidak sebatas pada unsur menggerakkan itu sendiri, jika kehidupan memang diidentikkan 

dengan pergerakan, maka kehidupan itu sendiri juga mempunyai karakter kehidupan. Arti 

animasi tidak semata-mata hanyalah menggerakkan, tetapi juga memberikan suatu karakter 

pada obyek-obyek yang akan di animasikan. 

Dari beberapa bentuk film, film animasi di Indonesia mulai muncul pada tahun 1955 

dengan judul Si Doel karya Dukut Hendronoto, dilanjutkan oleh stasiun TVRI. Hingga tahun 

1970-an, film animasi semakin bermunculan, ditandai oleh film Si Huma yang cukup 

fenomenal.  

Film animasi masih menjadi konsumsi anak-anak. Film animasi besar di dunia sering 

membuat film animasi yang tidak ditunjukan untuk kelompok penonton anak-anak, dengan 

kategori-kategori yang ada merupakan hasil dari segmentasi khalayak.  
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Karisma film animasi Indonesia makin lama semakin kuat, dari munculnya berbagai 

komunitas penggiat animasi. Sebut saja Anima (Asosiasi Animator Indonesia), Animator 

Forum, Ainaki (Asosiasi Industri animasi dan Konten Indonesia), beserta komunitas lain yang 

terbit untuk menampung aspirasi para animator.  

 

Idealisme Creator Film Animasi  

Film adalah hasil kolaborasi dari tiga elemen, yaitu sutradara, produser, dan penulis 

skenario. Oleh karena itu seorang sutradara tidak bisa mengatakan kalau suatu film adalah 

“karya saya” karena ada banyak pihak yang berperan di dalamnya. Di luar ketiga elemen ini, 

ada juga kolaborasi dengan pihak sensor dan pemerintah. Sebuah ide pun hanya berkontribusi 

20% dalam pembuatan film (ungkapan Hanung Bramantyo Sutradara Film). 

“Ide kreatif hanya menempati 20% dalam proses pembuatan film, selebihnya adalah 

faktor kolaborasi, kerjasama, dan kompromi. Kreatifitas sendiri lahir karena ada kolaborasi. 

Kreatifitas bukan lahir karena ada kebebasan, tapi karena kita sadar kita terpenjara satu sama 

lain. Idealisme itu mitos. Kita hanya dapat mengejarnya tapi tidak akan mendapatkannya. 

Ketiga kolaborator dalam film inilah yang harus berusaha mengejarnya. Masalah 
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mendapatkan idealisme itu atau tidak, itu urusan belakangan,” jelas Hanung. (news.unpad, 

2015). 

Idealisme creator film animasi merupakan nyawa dari berbagai karya film yang akan 

digarap selanjutnya ditayangkan dihadapan pemirsa film. Sebagus mungkin creator film 

dalam memunculkan atau mengeluarkan ide maupuan gagasan yang sangat bermanfaat bagi 

anak bangsa. Isi pesan sarat akan pesan-pesan yang bermuatan untuk membentuk kembali 

karakter bangsa yang kuat dengan menanamkan nilai-nilai edukasi, budi pekerti yang sesuai 

dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia.  

 

Film Sebagai Media Pendidikan Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa 

Menyadari potensi film sebagai media yang dapat menyampaikan pesan-pesan (media 

komunikasi) pendidikan secara efektif dan mampu mempengaruhi perilaku seseorang maka 

dibuatlah produksi film pendidikan. Jika kita mendengar kata “film”, maka adegan, dialog, 

kejadian, konflik, tokoh, penokohan, dan setting adalah beberapa hal yang terbentuk dalam 

pikiran kita. Film adalah sebuah alat untuk bercerita, sebuah media untuk berekspresi. Seperti 
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halnya membaca buku dan mendengarkan musik, film adalah karya seni yang dapat 

memberikan sebuah pengalaman bagi yang menikmatinya.  

Film adalah sebuah sistem yang memiliki elemen-elemen yang saling tergantung satu 

sama lain, oleh karena itu dalam penyajiannya film harus memiliki unity atau kesatuan yang 

utuh sehingga informasi yang akan disampaikan melalui adegan, konflik, dan penokohan yang 

ditampilkan dapat tersampaikan dengan jelas bagi penikmat film. 

Secara konseptual ilmu komunikasi, Film pendidikan merupakan suatu tayangan yang 

bertujuan untuk merubah perilaku seseorang baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotor, 

dan tidak bersifat profit oriented. Film pendidikan merupakan suatu kemasan cerita yang 

memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan suatu tontonan berdasarkan realitas kehidupan 

masyarakat. Film pendidikan merupakan suatu kemasan film yang lebih mementingkan rasa 

daripada harga yang salah satunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Berbeda dengan jenis film lainnya, film pendidikan memiliki karakteristik yang tidak 

dimiliki oleh jenis film lainnya. Karakteristik tersebut sebagai berikut: 

Pertama mampu menyajikan pesan-pesan yang jelas kepada pemirsa tentang hal-hal yang 

pantas atau patut ditiru.  
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Kedua, tidak bertentangan dengan adat istiadat, norma, sopan santun. 

Ketiga, mampu membentuk karakter masyarakat. 

Keempat, mempunyai tujuan yang jelas. 

Kelima, mengutamakan pengetahuan (transfer pengetahuan). 

Keenam, sasarannya tepat sesuai dengan kemasan pesan. 

Ketujuh, durasinya terbatas. 

Kedelapan, konfliknya relatif datar. 

Kesembilan, mengembangkan sikap mental. 

Dan yang terakhir yaitu yang kesepuluh, memiliki kedisiplinan. 

Mengingat pendidikan merupakan proses belajar seumur hidup (long life education) 

bagi setiap manusia, oleh karena itu cakupannya pun terdiri dari berbagia usia. Maka dalam 

format penyajiannya film pendidikan harus disesuaikan dengan segmentasi audience. 

Contohnya untuk anak-anak di rumah dapat disajikan dalam bentuk film kartun atau film 

berseri yang dilakoni oleh artis-artis cilik. Film kartun merupakan salah satu format film 
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pendidikan yang lebih disukai dari pada film yang bukan kartun, oleh karena itu 

pengembangan film pendidikan budi pekerti  akan menarik jika menggunakan format jenis 

film kartun. Jika akan dikembangkan film dalam bentuk yang bukan  kartun, maka bisa dipilih 

model film seperti Keluarga Cemara atau Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, King, Garuda di 

Dadaku yang bisa dijadikan contoh bagi audience usia anak-anak. 

Salah satu kelemahan terbesar dalam film pendidikan di Indonesia adalah 

cerita/skenario. Selama ini pekerja film kurang mementingkan peran skenario dalam proses 

pembuatan film. Cerita adalah pondasi, sebuah permulaan dari proses panjang membuat film. 

Oleh karena itu salah satu cara untuk meningkatkan film pendidikan adalah skenario yang 

baik. 

Dalam penggunaan efek visual, film yang baik bukan ditentukan semata-mata oleh 

kecanggihan-kecanggihan efek visual dalam film tersebut, namun lebih pada esensi atau 

makna yang ingin disampaikan dalam film tersebut dengan estetika-estetika yang baik, 

sederhana, dan semanusiawi mungkin sehingga penonton akan membawa pulang pesan 

tersebut sebagai sesuatu yang patut dicontoh, terhibur, tanpa membuatnya merasa bosan atau 

digurui. 
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Televisi sebagai media massa, memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai media 

informasi (information), sabagai media pendidikan (education) dan sebagai media hiburan 

(entertainment). Sesuai dengan fungsinya  televisi sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan 

sebagai media pendidikan, karena dalam berbagai hal televisi dapat memberikan rangsangan, 

membawa serta, memicu, membangkitkan, mempengaruhi seseorang untuk melakukan 

sesuatu, memberikan saran-saran, memberikan warna, mengajar, menghibur, memperkuat, 

menggiatkan, menyampaikan pengaruh dari orang lain, memperkenalkan berbagai identitas 

(ciri) sesuatu, memberikan contoh, proses internalisasi tingkah laku, berbagai bentuk 

partisipasi serta penyesuaian diri dan lain-lain. Selain itu media televisi juga merupakan 

wahana yang kuat sekali pengaruhnya dalam pembentukan pola fikir, sikap dan tingkah laku 

disamping menambah pengetahuan dan memperluas wawasan masyarakat. Menambahkan 

bahwa: siaran televisi memiliki daya penetrasi yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia 

sehingga ia mampu merubah sikap, pendapat dan prilaku seseorang dalam rentang waktu yang 

relatif singkat. Dengan jangkauannya yang begitu luas, siaran televisi memiliki potensi yang 

luar biasa untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan pendidikan. 

Kekuatan pandang dengarnya, siaran televisi memiliki potensi penetratif untuk 

mempengaruhi sikap, pandangan, gaya hidup, orientasi dan motivasi masyarakat. Dari 

berbagai pendapat tersebut disimpulkan bahwa, televisi merupakan media yang sangat 
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potensial sebagai sarana pendidikan, khususnya pendidikan budi pekerti. Karena tujuan 

pendidikan budi pekerti seiring /sejalan dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuan 

pendidikan kita adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya. Yang dimaksud manusia Indonesia seutuhnya  adalah manusia yang 

beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, memiliki kepribadian yang mantab 

dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional). 

Disamping itu, media televisi yang memiliki kemampuan menyajikan informasi dalam 

bentuk visual dan suara, dinilai sangat efektif untuk menyampaikan materi/ pesan-pesan 

pendidikan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan Dwyer (1978:11) bahwa 

sebagaian besar materi pendidikan/pembelajaran (83%) diserap oleh peserta didik melalui 

indera penglihatan, 11% nya melalui indera pendengaran dan sisanya 6% melalui indera 

pengecapan, penciuman dan rabaan. Persoalannya adalah bagaimana mengemas tayangan 

program-program pendidikan budi pekerti melalui televisi menjadi sebuah tontonan yang 

menghibur sekaligus berisikan pesan-pesan/informasi yang pantas dan tidak pantas untuk 

ditiru oleh para pemirsanya. Membuat program yang demikian tentu dibutuhkan keterlibatan 

dari berbagai pihak serta ketelitian dan kejelian dalam mengangkat tema-tema aktual yang 
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sedang ngetrend sekaligus menarik, kemudian dikaitkan dengan pesan-pesan pendidikan budi 

pekerti yang ingin disampaikan.  

Tim kreatif film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” datang pada waktu yang tepat untuk 

memberikan suguhan film animasi kepada anak-anak yang bermuatan pesan-pesan budi 

pekerti. Selama ini tayangan yang penulis amati adalah tayangan-tayangan film animasi yang 

ada ditelevisi swasta unsur kekerasannya, pornografinya, kekonyolannya yang sekiranya 

sifatnya menghibur.     

 

Analisis Semiotik Komunikasi Roland Barthes  

Roland Barthes, sebagai salah satu tokoh semiotika, melihat signifikasi (tanda) sebagai 

sebuah proses yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Signifikasi itu tidak 

terbatas pada bahasa, tetapi terdapat pula hal-hal yang bukan bahasa. Pada akhirnya, Barthes 

menganggap pada kehidupan sosial, apapun bentuknya, merupakan suatu sistem tanda 

tersendiri pula (Kurniawan, 2001:53). 

 Semiotika (atau semiologi) Roland Barthes mengacu kepada Saussure dengan 

menyelidiki hubungan antara penanda dan petanda pada sebuah tanda. Hubungan penanda 
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dan petanda ini bukanlah kesamaan (equality), tetapi ekuivalen. Bukannya yang satu 

kemudian membawa pada yang lain, tetapi korelasilah yang menyatukan keduanya (Hawkes 

dalam Kurniawan,2001:22). 

 Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu (Sobur, 

2004:63). Barthes sendiri dalam setiap essainya (Cobley & Jansz, dalam Sobur, 2004:68) 

kerap membahas fenomena keseharian yang kadang luput dari perhatian. Barthes juga 

mengungkapkan adanya peran pembaca (the reader) dengan tanda yang dimaknainya. Dia 

berpendapat bahwa “konotasi”, walaupun merupakan sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan 

pembaca agar dapat berfungsi. 

 Bagi Barthes, seperti yang ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul The Pleasure of 

The Text (1975), apabila sebuah teks tidak mampu menggetarkan buhul-buhul darah para 

pembaca, maka teks tersebut tidak akan memiliki arti (meaning) apapun. Suatu teks harus 

dapat menggelinjang keluar dari bahasa yang dipergunakannya. Barthes mengatakan bahwa, 

“The world is full of signs, but these signs do not all have the fine simplicity of the letters of 

the alphabet, of highway signs, or of military uniforms: they are infinitely more complex. 

(Dunia ini penuh dengan tanda-tanda ini tidak semuanya punya kesederhanaan murni dari 

huruf-huruf, alfabet, tanda lalu lintas, atau seragam militer: mereka secara tak terbatas lebih 
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kompleks)” (Sobur, 2006:16). Sejak Barthes, tidak hanya karya sastra yang dikaji lewat 

semiotika jenis ini, namun juga merambah ke pelbagai gejala sosial lainnya seperti mode, foto 

dan film (Sobur, 2006:11). 

Adapun 2 (dua) tahap penandaan signifikasi (two order of signification) Barthes dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar Signifikasi Dua Tahap Barthes 

Sumber: John Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990, hlm.88. 

dalam (Sobur, 2001:12). 

 

 

 Melalui gambar di atas Barthes, seperti dikutip Fiske, menjelaskan: signifikasi tahap 

pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap 

realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari 

tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap 
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kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan 

atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna 

subyektif atau paling tidak intersubyektif. Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan 

terhadap konotasi, misalnya kata “penyuapan” dengan “memberi uang pelicin”. Dengan kata 

lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek; sedangkan konotasi 

adalah bagaimana menggambarkannya (Fiske, 1990:88 dalam Sobur, 2001:128). 

 Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui 

mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa 

aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial mengenai hidup 

dan mati, manusia dan dewa, dan sebagainya. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai 

feminitas, maskulinitas, ilmu pengetahuan, dan kesuksesan (Fiske, 1990:88 dalam Sobur, 

2001:128).  

 Dalam semiologi Roland Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tahap 

pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi tahap kedua. Dalam hal ini, 

denotasi lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna, dan dengan demikian, merupakan 

sensor atau represi politis. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitologi (mitos), seperti yang telah diuraikan di atas, yang berfungsi untuk 

memgungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 
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suatu periode tertentu. Barthes juga mengungkapkan bahwa baik di dalam mitos maupun 

idiologi, hubungan antara penanda konotatif dengan petanda konotatif terjadi secara 

termotivasi (Budiman dalam Sobur, 2004:70-71). 

 Dalam pengamatan Barthes, hubungan mitos dengan bahasa terdapat pula dalam 

hubungan antara penggunaan bahasa literer dan estetis dengan bahasa biasa. Dalam fungsi ini 

yang diutamakan adalah konotasi, yakni penggunaan bahasa untuk mengungkapkan sesuatu 

yang lain daripada apa yang diucapkan. Baginya, lapisan pertama itu taraf denotasi, dan 

lapisan kedua adalah taraf konotasi: penanda-penanda konotasi  terjadi dari tanda-tanda sistem 

denotasi. Dengan demikian, konotasi dan kesusastraan pada umumnya, merupakan salah satu 

sistem penandaan lapisan kedua yang ditempatkan di atas sistem lapisan pertama dari bahasa 

(Sobur, 2006:19-20). 

 Barthes menggunakan konsep connotation-nya Hjemslev untuk menyingkap makna-

makna yang tersembunyi (Dahana, 2001: 23) dalam (Sobur, 2006). Konsep ini menetapkan 

dua pemunculan makna yang bersifat promotif, yakni denotatif dan konotatif, pada tingkat 

denotatif, tanda-tanda itu mencuat terutama sebagai makna primer yang “alamiah”. Namun 

pada tingkat konotatif, di tahap sekunder, muncullah makna yang ideologis.  

 

Teori Peniruan (Modelling)  
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 Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu menggembangkan 

kemampuan afektifnya. Lebih menekankan orientasi eksternal dalam pencarian gravitasi. 

Individu dipandang secara otomatis berempati dengan perasaan orang-orang yang diamatinya 

dan meniru perilakunya. (Rakhmat, 2002: 216).  

 Penulis berpikir bahwa teori modeling tersebut, sangat relevan dengan permasalahan 

yang di tampilkan. Bahwa creator film menghadirkan pesan-pesan edukasi dan kearifan lokal 

bagi para penontonnya dan berharap penonton khususnya anak-anak sangat terhibur, 

menikmati, dan memberikan peniruan yang positif, artinya adalah ucapannya, perilakunya, 

dan tindakannya ketika berinteraksi dengan sesamanya. Seperti apa yang disampaikan oleh 

film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” pesan-pesannya betul-betul mengena di hati masyarakat 

sebagai penonton.  

 

C. METODOLOGI 

 Jenis penelitian ini adalah kualitataif. Objek penelitiannya adalah film animasi Adit 

dan Sopo Jarwo dengan fokus penelitian yaitu adegan-adegan yang menggambarkan pesan-

pesan edukasi dan kearifan lokal budaya Indonesia, yang kemudian akan diseleksi lagi oleh 

penulis yang manakah adegan-adegan film animasi in,i yang dapat dikategorikan 
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merepresentasikan pesan-pesan edukasi dan kearifan lokal budaya Indonesia. Dalam 

penelitian ini, sebuah iklan difahami sebagai teks, dan dalam sebuah teks sarat akan tanda 

yang memiliki makna-makna tersendiri. Penelitian ini akan mencoba membuka makna dari 

tanda-tanda yang digunakan sekaligus menyingkapkan pesan yang secara tersembunyi 

terkandung di dalam film animasi ini. 

Budiman dalam Sobur menerangkan bahwa pendekatan yang dianggap sesuai dengan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif interpretatif dengan analisis semiotika Roland 

Barthes. Dalam semiologi Roland Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tahap 

pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi tahap kedua. Dalam hal ini, 

denotasi lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna, dan dengan demikian, merupakan 

sensor atau represi politis. Sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitologi (mitos), seperti yang telah diuraikan di atas, yang berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu periode tertentu. Barthes juga mengungkapkan bahwa baik di dalam mitos maupun 

idiologi, hubungan antara penanda konotatif dengan petanda konotatif terjadi secara 

termotivasi. 

Melengkapi penelitian ini data-data diperoleh dari sumber data primer (yaitu 

kumpulan data yang diperoleh secara langsung dari isi wacana yang ditampilkan dalm film  
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“Adit dan Sopo Jarwo” dan hasil wawancara dari informan tentunya yang pernah menonton 

(orang tua dan anak-anak) film “Adit dan Sopo Jarwo”, sedangkan data sekunder (kumpulan 

data lain yang mendukung penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (library research) yang 

berhubungan terhadap teori, informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan landasan teori, 

serta konsep-konsep ilmiah yang diperlukan pada saat analisis, juga dokumen dan catatan 

yang meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Data sekunder juga diperoleh melalui 

studi literature, dokumentasi. Dan wawancara beberapa penonoton khususnya anak-anak. 

Teknik analisa data dengan cara reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk 

uji keabsahan data adalah dengan triangulasi metode maksudnya adalah metode yang dipakai 

dalam pengumpulan datanya berusaha mendapatkan informasi yang sama dari metode yang 

satu dengan metode yang lain. Sedangkan triangulasi teori adalah analisis datanya di kritisi 

lebih dari satu teori karena sebagai rival explanation dan sebagai kevalidan data yang akan 

didapatkan dari penelitian ini. Demikian juga menggunakan triangulasi sumber data sebagai 

pembanding apakah yang diamati oleh penulis harus sama atau berbeda dengan hasil 

wawancara dari penonton. 

 

D. HASIL PENELITIAN 
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 Penulis menangkap beberapa sign yang ada di film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” 

dengan episode “Cherybellee Datang Jarwo Seneng” dan “Tugas Ngasuh Bikin Rusuh” yang 

merupakan perpaduan beberapa sign oleh tim creator film, sehingga menghasilkan gambar 

yang hidup secara audio dan visual yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian 

dianalisis secara semiotika Roland Barthes dengan memakai peta tanda yaitu pada tataran 

Denotasi, Konotasi, dan Mitos atau Idiologi.   

 Sajian dari analisis film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” menghasilkan beberapa 

konstruk atau kategori yang mempunyai isi pesan yang mengandung budi pekerti atau nilai-

nilai edukasi, di antaranya adalah:  

 

Film Animasi Episode “Cherybelle Datang Jarwo Seneng”  

1. Doa dan Kearifan Lokal  

Scene 00:30/07:44: pada Tataran Denotasi, pada waktu pagi hari yang cerah tiga 

sahabat itu bermain “jenglong” di lapangan terbuka, mereka terlihat akrab, ketawa bareng, 

dan kompak, antara satu dengan yang lainnya saling memotivasi. Dalam permainan itu, ketika 

sampai giliran Dennis yang bermain jengglong Dennis mengawalinya dengan kata “Bismilah” 

baru mulai permainan jengglong. Pada Tataran Konotasinya, gambar diambil High angle dan 
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long shot dengan pencahayaan terang pada setting lapangan bermain yang ada 

diperkampungan, artinya adalah bahwa permainan jengglong merupakan permainan anak 

yang tinggal dikampung yang masih melestarikan permainan tradisional dan merupakan 

kearifan lokal yang turun temurun. Walaupun sekarang banyak permainan yang mengadopsi 

budaya popular tetapi budaya kearifan lokal tetep eksis. Disamping kearifan lokal yang 

ditampilkan dalam adegan ini, juga tidak melupakan doa dengan membaca Bismilah sebagai 

pembuka aktivitas mereka.  

Penulis menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh tim creatif film animasi 

“Adit dan Sopo Jarwo” pada scene ini adalah, ketika kita ingin mengawali setiap kegiatan 

harus membaca doa terlebih dahulu, dan selalu bisa melestarikan permainan tradisional 

terhadap anak turun cucu kita, sebagai bentuk kearifan lokal di tengah-tengah banyaknya 

budaya populer yang datang di negeri Indonesia ini.   

Tim kreatif film berusaha untuk mengingatkan kepada kita anak bangsa untuk selalu 

berdoa dengan membaca basmalah seperti perintah dalam agama Islam. Awali aktivitasmu 

dengan membaca basmalah insyaAllah akan selamat. Dan tim kreatif berusaha melestarikan 

permainan tradisional yaitu “jengglong”, yang dulu penulis juga melakukannya ketika masih 

berusia Sekolah Dasar. Harus merubah mind set anak-anak bangsa yang gemar bermain video 
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game, gadget, yang berbau budaya pop. Permainan jengglong secara fisik maupun psikis 

adalah permainan yang menyehatkan kita.  

2. Motivasi sahabat yang menumbuhkan percaya diri 

Scene 00:43, Pada tataran Denotasi, terdapat adegan Adit, Dennis dan Devi masih 

bermain “jengglong” bertiga di lapangan bermain kampong mereka padi pagi hari, Dennis 

anaknya tidak percaya dirian karena badannya gemuk, untuk melakukan permainan itu 

kakinya harus diangkat satu sambil melompat dengan melewati sket kotak permainan 

jengglong sambil bawa “kreweng” (pecahan dari genteng) yang di lempar ke dalam kotak 

berikutnya. Adit memotivasi Denny “Ayo Denn…kamu pasti bisa kok…”. Pada tataran 

konotasinya, gambar di ambil secara long shot dengan pencahayaan yang terang, persahabatan 

yang baik adalah satu sama lain harus saling memotivasi ketika salah satu teman yang kurang 

merasa percaya diri.   

Penulis simpulkan bahwa terdapat pesan sesama sahabat saling memotivasi agar bisa 

menumbuhkan percaya diri yang tinggi, motivasi dari sahabat itu sangat membantu untuk 

menggerakkan afektif dan kognitif kita menjadi kuat dan mampu untuk melakukan sesuatu 

yang sebelumnya percaya diri itu rendah.  
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Tim creatif berusaha untuk mengigatkan dalam memori kita bahwa dalam bentuk 

apapun sahabat kita, harus selalu dimotivasi agar kepercayaan dirinya bertambah, tidak 

rendah diri, ragu, untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan sebelumnya.   

3. Saling Membantu 

Scene 01:33: Pada tataran Denotasi, terlihat adegan persahabatan Jarwo dan Sopo 

yang berboncengan sepeda motor di jalan raya pada pagi hari yang cerah. Tiba-tiba sepeda 

motor yang ditumpangi mereka mogok dijalan, turunlah Sopo. Jarwo bilang ke Sopo “ayo 

Sopo cepetan sekarang dorong dulu…”.  Sopo bergegas mendorong sepeda motornya Jarwo 

agar bisa jalan lagi. Pada Tataran Konotasinya, gambar diambil secara long shot, bahwa apa 

yang dilakukan oleh Sopo terhadap Jarwo merupakan bentuk persahabatan sejati yaitu dalam 

suka dan duka mereka saling membantu ketika situasi dan kondisi membuat seperti itu.  

Penulis menyimpulkan bahwa persahabatan itu membutuhkan empati yang kuat satu 

sama lainnya, tidak memandang berapa besar pengorbanan yang kita keluarkan. Sahabat kita 

merasa terbantukan kita akan merasa bahagia.  

Tim Kreatif berusaha menyampaikan pesan terhadap penonton, bahwa persahabatan 

sejati itu bisa dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Artinya dalam kondisi yang lemah 
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kita tetap saling menguatkan satu sama lain. Rela melakukan apapun selama itu untuk 

kebaikan bersama.     

4. Motivasi Bersama 

Scene 05:43: terdapat adegan Cherrybelle sedang menghibur Dennis dengan tarian dan 

pakaiannya yang seragam berwarna merah putih. Mereka menyayikan lagu yang berjudul 

“hebatnya persahabatan”. Mereka menghibur Dennis yang sedang bermain  sendiri dan sedih, 

karena sebelumnya bermain “jengglong” dengan sahabat-sahabatnya, Dennis gagal 

melakukannya karena terjatuh. Dennis merasa bahwa dirinya kurang mampu karena badannya 

yang gemuk tidak seperti Adit, Nita, dan Devi, mereka memiliki badan yang ramping 

sehingga bisa meloncat dan tidak terjatuh. Awal bait lagunya dari Cherrybelle “jangan pernah 

kau merasa sedih…jangan pernah kau berkecil hati….yakinlah pada dirimu…” sambil 

melakukan tarian-tarian kompak dengan mendekati Dennis. Sampai Dennis tersenyum 

bahagia, ikut menari dan merasa dirinya terhibur karena mendengarkan syair-syair lagu yang 

dinyayikan Cherrybelle yang sangat memotivasi dirinya. Dennis melakukan lagi permainan 

itu dan akhirnya berhasil sehingga mengucapkan terima kasih kepada Cherrybelle. Pada 

tataran Konotasinya, gambar diambil secara long shot dan medium shot, dengan motivasi 

tarian, lagu persahabatan, dilakukan bersama sahabat-sahabat Dennis, Sopo Jarwo. Motivasi 
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kuat itu muncul diakibatkan motivasi secara tidak langsung yaitu melalui syair-syair lagu 

yang diyanyikan. 

 Penulis menyimpulkan bahwa motivasi akan tumbuh karena stimulus yang berupa 

sensasi yang ditangkap indra sesorang yaitu dengan mendengarkan syair-syair lagu ringan 

seperti “hebatnya persahabatan” akan memunculkan motif konatif yaitu kemauan bertindak.  

 Tim kreatif berusaha menyampaikan pesan jangan membiarkan ada sahabat kita dalam 

keadaan sedih, sebagai sahabat kita harus memberikan motivasi dengan cara lain 

menghiburnya dengan memberikan lagu-lagu dan tarian-tarian ala Cherrybelle sehingga 

bangkit untuk semangat lagi. Kebetulan group Cherrybelle ini sangat digemari oleh semua 

kalangan, orang dewasa, remaja, dan anak-anak.   

 

Film animasi Episode “Tugas Ngasuh Bikin Rusuh” 

1. Salam sebagai Tradisi Muslim 

Scene 00:17: Pada tataran Denotasinya terdapat adegan Bunda Adit menggendong 

Adel di teras depan rumah mau berangkat bekerja menunggu Sopo dan Jarwo yang akan 

menjaga Adel selama bundanya bekerja. Sambil melepas Adit yang mau berangkat ke 
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sekolah. Adegan Adit “Bun Adit berangkat…Assalamualaikum…” sambil berjalan keluar 

rumah dengan membawa tas ransel yang dipakai dipunggungnya.  Pada tataran Konotasinya 

gambar diambil secara long shot, menggambarkan situasi pada pagi hari yang cerah dan 

berkah keselamatan antara Ibu dan Anak saling memberikan doa keselamatan dengan 

mengucapkan salam artinya mereka saling mendoakan agar segala aktivitasnya diberikan 

keselamatan oleh Allah SWT.  

Penulis menyimpulkan pesan yang ditangkap bahwa selama kita mau beraktivitas dan 

meninggalkan orang yang bersama kita contohnya Ibu kita wajib mengucapkan salam secara 

Islam. Agar keselamatan selalu menghampiri kita dimanapun kita berada.  

Tim creatif berusaha menyampaikan pesan bahwa menyampaikan salam terhadap 

orang tua kita itu wajib terutama kepada Ibu yang telah melahirkan kita. kemanapun kita akan 

pergi tetap pamit kepada Ibu kita. Karena mengingat surga ada ditelapak kaki Ibu.   

2. Hubungan Harmonis Ibu dan Anak 

Scene 00:08: pada tataran Denotasinya terdapat adegan Bunda Adit yang berpesan 

pada Adit tentang kewajiban yang harus dilakukan karena Ibunya juga beraktivitas atau 

menjadi wanita karir jadi tidak bisa mengawasi Adit selama satu hari penuh. Bunda Adit 

“yang pintar yah, jangan lupa mandi, sholat, makan yah…”.  Adit merespons pesan ibunya “ 
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yah Bun…”.  Pada tataran konotasinya, gambar diambil secara long shot menggambarkan 

situasi dan kondisi dilingkungan rumah bunda Adit pada aktivitas di pagi hari. Kepercayaan 

ibu terhadap anak sehingga menciptakan kemandirian anak.  

Penulis menyimpulkan pesan yang ditangkap dari scene di atas adalah bahwa seorang 

ibu yang selalu menerapkan kedisiplinan, kedisiplinan anak akan memanajemen diri, sehingga 

membentuk anak menjadi karakter yang mandiri.  

Tim kreatif berusaha untuk memunculkan karakter kebiasaan seorang ibu yang 

berkarir, melepas anaknya dengan berpesan hal-hal yang baik contohnya jangan lupa sholat, 

mandi, makan.  

3. Amanah dan tanggung jawab 

Scene 06:29: Pada tataran Denotasinya, Bang Jarwo sedang mencari Adel di 

lingkungan kampungnya, karena sebelumnya dia menitipkan kepada bu Imah, tetapi tidak ada 

di tangan bu Imah. Sampailah bang Jarwo kepada pak Haji yang kerjaannya setiap hari 

mengurus masjid. Ternyata Adel di gendong pak Haji/dijagain pak Haji. Bang Jarwo merasa 

tidak enak kepada pak Haji. Meminta maaf kepada pak Haji kemudian Jarwo dinasehati pak 

Haji tentang tanggung jawab “kalau  jalanin amanah harus penuh tanggung jawab, apalagi 

jagain anak kecil kayak Adel harus ikhlas….”. Bang Jarwo menjawab “ saya sudah Ikhlas kok 
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bang…ia maaf bang…maaf…”. Tataran konotasinya, gambar diambil secara medium shot, 

artinya Bang Jarwo memiliki hubungan yang dekat dengan pak Haji yaitu bang Jarwo sangat 

hormat kepada pak Haji. pemberian nasehat dari pak Haji akan selalu diingat oleh bang Jarwo 

betapa pentingnya memegang amanah dari orang yang telah memberikan kepercayaan kepada 

kita.  

Penulis menyimpulkan bahwa ketika kita diberikan amanah harus dilaksanakan secara 

penuh tanggung jawab, walaupun ada godaan yang mengganggu di pikiran kita. atau stimulus 

eksternal yang datangnya dari orang lain dengan reward yang dijanjikan. Amanah lebih 

penting daripada yang lainnya.   

Tim kreatif menampilkan adegan tersebut, maksudnya adalah kadang seseorang 

kurang bersyukur akan rejeki yang diberikan oleh Allah. Jadi masih mencari rejeki lain 

dengan meninggalkan tanggungjawab atau amanah yang diberikannya. 

4. Saling menyayangi 

Scene 06:52: pada Tataran Denotasi, terlihat adegan bang Jarwo menggendong 

(menina bobokkan) Adel sampai tertidur, pada petang hari di dalam rumahnya Adel sambil 

menunggu Ibunya Adel pulang kerja. Pada tataran Konotasi, gambar diambil secara medium 

shot, menandakan hubungan bang Jarwo dengan Adel adalah dekat sebagai tetangga yang 
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sayang terhadap Adel. Makna yang tangkap adalah bentuk rasa tanggung jawab dan kasih 

sayangnya bang Jarwo terhadap Adel, walaupun bukan anaknya sendiri. Tetapi bang Jarwo 

tetep mempunyai kasih sayang terhadap Adel.  

Penulis menyimpulkan bahwa bentuk kasih sayang itu harus tercurahkan kepada 

semua orang, semua anak-anak walaupun itu bukan saudara dekat atau bukan anak kita 

sendiri.  

Tim Kreatif berusaha memberikan pesan bahwa seorang laki-laki harus memiliki 

tanggung jawab dan mempunyai kasih sayang terhadap anak-anak. Kasih sayang bukan 

dimiliki oleh seorang ibu aja, tetapi kaum lelaki juga.  

 

Penerapan Teori Modelling  

 Teori ini memandang manusia sebagai makhluk yang selalu menggembangkan 

kemampuan afektifnya. Lebih menekankan orientasi eksternal dalam pencarian gravitasi. 

Individu dipandang secara otomatis berempati dengan perasaan orang-orang yang diamatinya 

dan meniru perilakunya. (Rakhmat, 2002: 216).  
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 Pesan-pesan yang ada di film animasi “Adit dan Sopo Jarwo” memberikan efek positif 

bagi para penontonnya. Karena setelah dianalisis dengan analisis semiotik Roland Barthes 

dari tataran denotasi dan konotasinya mempunyai idiologi yang sangat positif untuk 

membangun karakter anak bangsa.  

 Dari episode “Cherrybelle Datang Jarwo Seneng” terdapat pesan diantaranya adalah 

Awali dengan membaca basmalah, kearifan lokal, motivasi sahabat yang menumbuhkan 

percaya diri, saling membantu, motivasi bersama. Sedangkan edpisode “Tugas Ngasuh bikin 

Rusuh” terdapat pesan-pesan yang positif untuk bisa ditauladani. Pesan yang terkandung 

dalam pesan ini diantaranya adalah salam sebagai tradisi, hubungan harmonis Ibu dan anak, 

amanah dan tanggung jawab, saling menyayangi.  

 Secara tidak langsung media massa khususnya televisi yang menayangkan film 

animasi yang penulis maksudkan adalah  sangat berpengaruh terhadap penonton terutama baik 

anak-anak yang nota bene adalah suka meniru apa yang didengar dan dilihat. Orang 

dewasapun demikian, tetapi orang dewasa lebih bisa menseleksi mana yang baik dan mana 

yang buruk. Maka dari itu setiap anak-anak yang menonton tayangan televisi harus selalu 

didampingi orang tua. Karena disamping orang tua ikut membimbing tayangan yang baik 

demikian juga membimbing mana tayangan yang tidak baik untuk dikonsumsi anaknya.  
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 Ketika anak-anak diterpa secara terus-menerus tayangan film animasi “Adit dan Sopo 

Jarwo”, penulis yakin akan memberikan pengaruh mental dan behavioral dalam diri penonton. 

Pesan-pesan yang positif diantaranya secara langsung dan tidak langsung akan ditiru oleh 

anak-anak bahkan orang dewasa. Selain tayangan animasi mempunyai pesan yang positif, 

tayangan tersebut sangat menghibur sampai membuat penonton ketawa-ketawa, penulis 

bersama anak-anak penulis juga mengalami sendiri ketika lakon dalam cerita tersebut lucu. 

Bisa diakibatkan mendengarkan dan melihat logat, gerakan, dan bahasanya yang terkesan 

lucu.  

 Demikian pula hasil dari kesimpulan interview beberapa informan (Ibu-Ibu yang 

mempunyai anak kecil) yang representatif sebagai penonton yang tidak mau ketinggalan 

tayangan “Adit dan Sopo Jarwo” (Interview Maret 2015). Hasil interview ini sebagai 

triangulasi sumber data. Menurut mereka film animasi yang mereka tonton penuh dengan 

pesan-pesan positif, sehingga bisa membangun karakter personality anak-anak mereka 

menjadi pribadi yang baik.  Bahkan tidak khawatir jika mereka maksudnya para ibu-ibu tidak 

mendampingi untuk menonton.  

 

E. KESIMPULAN 
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Idealisme creator film animasi Indonesia tetap dipertahankan dengan memperhatikan 

Undang-Undang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. 

Jika film animasi itu dikonsumsi untuk anak-anak seminimal mungkin untuk tidak adanya 

adegan-adegan pornografi/pornoaksi, adegan kekerasan. Seperti yang ditayangkan dalam film 

animasi “Adit dan Sopo Jarwo” sehingga mendapatkan apresiasi besar dari Komisi Penyiaran 

Indonesia.  

Penulis menangkap pesan-pesan yang disampaikan dalam setiap episodenya, selalu 

ada pesan-pesan yang positif ditampilkan sehingga teori modeling yang berlaku, yaitu 

masyarakat mudah untuk menirukan apa yang didengar dan dilihat. Jika hal ini selalu bisa 

dipertahankan dan tidak ada kontroversi di dalam internal sendiri. Penulis yakin film animasi 

ini, mampu bersaing dengan film animasi-animasi lainnya yang datang dari animator-

animator luar. Dan siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 ini.   
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