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ABSTRAK 

Huda, Syafiil, 2019.Implikasi Kartun Upin dan Ipin Terhadap Komunikasi 

Siswa-Siswi Madrasah Diniah Matholi‟ul Huda Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Iswahyudi, M.Ag. 

Kata Kunci:Intrapersonal, Upin dan Ipin, Komunikasi 

Dengan perkembangan zaman modern pada saat ini, program anak-anak 

memang diharapkan dapat menanamkan nilai, norma, kreativitas dan 

kecerdasan yang membumi atau sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Hal 

ini pada akhirnya diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku yang sesuai 

dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia, sehingga mereka menjadi 

bangga sebagai warga Negara Indonesia. Karena dengan melihat film kartun 

dalam televisi anak-anak dapat meniru secara cepat adegan-adegan dalam film 

kartun tersebut. Dan kini di Indonesia telah tayang kartun yang memberi nilai-

nilai yang baik yang dapat digunakan sebagai media belajar bagi anak. 

Kartun tersebut berasal dari Malaysia yang berkisah tentang dua anak 

kembar yang bernama Upin dan Ipin yang lucu, polos, dan pentar. Kartun ini 

memeiliki penonton yang banyak dan sangat disukai oleh anak-anak, memiliki 

Rating yang tinggi dan selain anak-anak orang dewasa pun juga menyukai 

kartun ini. Karena itu peneliti mengambil judul Implikasi kartun upin dan ipin 

terhadap komunikasi siswa-siswi madrasah diniah matholi‟ul huda. Fenomena 

yang terjadi di madrasah diniah matholi‟ul huda banyak sekali siswa-siswinya 

yang terpengaruh oleh film kartun upin dan ipin mulai dari komunikasinya, 

sikap, perilaku, gaya bahasa dan bahasanya pun juga terpengaruh oleh 

tayangan katun upin dan ipin. Untuk mempermudah dalam memami dan 

membahas masalah di atas, penulis membahasnya dengan rumusan masalah 

sebagai berikut: (1) Bagaimana cara berkomunikasi animasi Upin dan Ipin? (2) 

Bagaimana pandangan Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul Hudaterhadap 

kartun Upin & Ipin yang sering ditonton oleh mereka? (3) Bagaimana cara 

berkomunikasi Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda setelah menonton 

katun Upin & Ipin terhadap perilaku komunikasi? 

Bentuk komunikasi yang terdapat dalam kartun upin dan ipin adalah 

komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi dalam 

kelompok besar. Tayangan kartun animasi upin dan ipin adalah tayangan yang 

baik karena mengandung nilai pendidikan islam, mengandung nilai moral, 

mengandung nilai toleransi, mengandung nilai tanggung jawab. Murid 

Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda mengetahui bahasa Melayu karena 

menonton televisi dan mereka menggunakan gaya bahasa melayu seperti 

selamat pagi cikgu, betul-betul-betul, hemm ayam goreng, tak ape karena 

merka siring mengucapkan bahasa Melayu seperti Cikgu, Seronok, Comel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak adalah penerus bangsa, tontonan bagi anak-anak 

seharusnya adalah tontonan yang baik, yang memberikan pengetahuan 

mengenai budaya, adat serta identitas bangsa. Dengan perkembangan zaman 

modern pada saat ini, program anak-anak memang diharapkan dapat 

menanamkan nilai, norma, kreativitas dan kecerdasan yang membumi atau 

sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini pada akhirnya diharapkan 

dapat membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri dan budaya 

bangsa Indonesia, sehingga mereka menjadi bangga sebagai warga Negara 

Indonesia. Perkembangan film kartun yang tayang dalam televisi di mana 

banyak membawa nilai-nilai pada anak. Dengan melihat film kartun dalam 

televisi anak dapat meniru secara cepat adegan-adegan dalam film kartun 

tersebut. Kini di Indonesia telah tayang film kartun yang menyuguhkan 

tontonan berisi nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai media belajar anak.
1
 

Salah satu produk film animasi yang bernilai dakwah adalah film 

animasi Upin & Ipin, prodiksi Les‟ Copaque, Malaysia. Film animasi asal 

Malaysia berkisah tentang anak kembar bernama Upin & Ipin yang lucu, 

polos, cerdas dan juga menggemaskan. Film ini menyedot atensi penonton 

anak-anak, bahkan orang dewasa. Awalnya anak kembar yang lucu ini adalah 

                                                           
1
Erlin Kusuma Dewi, Sosialisasi Pada Anak-Anak(Semarang: Universitas Negeri 

Semarang, 2010), 4. 
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tokoh film sampingan Geng, film animasi Les‟ Copaque. Ternyata penonton 

Malaysia sangat tertarik dengan Upin & Ipin. Maka dibuatlah serial Upin & 

Ipin. Cerita awal dalam serial Upin & Ipin adalah Ramadhan. Ternyata 

tanggapan anak-anak sangat heboh. Mereka suka serial ini karena kelucuan 

dan kenakalan tingkah Upin & Ipin. Sedangkan orang tua suka film serial ini 

karena kisah-kisahnya menceritakan Ramadhan seperti manfaat puasa dan 

takbiran dengan bagus.
2
 

Upin & Ipin tayang pertama kali pada 14 September 2007 di TV9 

Malaysia. Awalnya film ini bertujuan untuk mengeduksi anak-anak agar 

menghayati bulan suci Ramadhan. Sejak serial pertamanya, Upin & Ipin 

menyedot pemirsa di Malaysia. Tidak hanya anak-anak, bahkan remaja, 

hingga orang tuapun menggemari sosok lucu dan menggemaskan ini. Oleh 

karena itu, kartun animasi ini muncul kembali edisi kedua setahun kemudian. 

Beberapa tahun terakhir, hadir Upin & Ipin edisi ketiga, Upin & Ipin dan 

kawan-kawan. Meski diedisi kali ini tak lagi berlatar belakang puasa, esensi 

cerita tetap tidak berubah ke arah yang negatif. 

Sukses di Malaysia, Upin & Ipin juga digemari di Indonesia. Stasiun 

televisi MNC TV yang memperkenalkan Upin dan Ipin ini di Indonesia pada 

bulan Ramadhan tahun 2008. Sambutan yang sangat positif dari pemirsa, 

membuat MNC TV kembali menayangkan di bulan Ramadhan pada tahun 

2009.  Kini serial ini tayang setiap hari mulai pukul 15.00 dan 19.00 WIB. 

                                                           
2
Maspupah, Pengaruh Tayangan Animasi Upin dan Ipin Di Media Nusantara Citra 

Televisi Terhadap Penggunaan Kosa Kata Murid Raudhatul Athfal Al Baryyah Kramat (Ciputat: 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 5. 
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Upin & Ipin ditonton 10,5% dari seluruh pemirsa Indonesia. Padahal, acara 

lain di MNC TV rara-rata mendapat rating 5%. 

Dewasa ini tayangan animasi Upin& Ipin sangat digandrungi oleh 

semua kalangan. Bahkan, hanya dalam empat tahun animasikartun Upin & 

Ipin ini sudah terkenal dan disiarkan ditujuh belas Negara. Film animasi ini 

salah satu aspek yang dapat mempengaruhi perilaku dan gaya bahasa anak. 

Karenatarget pasar film adalah anak-anak dibawah umur 10 tahun, sebab 

diusia ini, anak-anak rentan sekali menerima efek pesan media. Hal itu 

disebabkan daya fikir mereka yang masih minim, pengalaman yang kurang, 

serta dangkalnya pengetahuan dan informasi membuat anak dapat dengan 

mudah menyerap pesan media, sehingga akan mudah terpengaruh dan 

cenderung melakukan tindakan meniru. 

Di Indonesia terdapat banyak sekali stasiun televisi, baik yang 

berskala nasional maupun hanya berskala lokal.
3
 Pada awal munculnya 

ditandai dengan berdirinya TVRI pada tahun 1962, dan hingga kini Indonesia 

sudah memiliki banyak stasiun televisi skala nasional antara lain RCTI 

(Rajawai Citra Televisi), SCTV (Surya Citra Televisi), ANTV (Andalas 

Televisi), TPI(Televisi Pendidikan Indonesia) kini berubah menjadi 

MNCTV(Media Nusantara Citra Televisi), TRANS TV, TRANS7, METRO 

TV, GLOBAL TV, TVOne dan lain-lain. Sedangkan kartun Upin & 

Ipinadalah kartun yang sering dilihat olehMurid Madrasah Diniyah 

Matholi‟ul Huda. 

                                                           
3
http://www.dokitv.com, “Daftar lengkap frekuensi channel TV nasional Indonesia,” 

dalam,(diakses pada tanggal 6 Maret 2016, jam 8:53). 

http://www.dokitv.com/
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Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan tontoan kartun Upin & Ipin 

yang disuguhkan kepada anak-anak mempunyai dampak terhadap pola 

tingkah lakunya, seperti dalam kasus di Amerika. Ketika progam televisi 

menayangkan All in the Family pada tahun 1971, beberapa stasiun televisi 

mulai langsung memberikan komentar bahwa progam tersebut memiliki 

pengaruh berbahaya dalam memperkuat rasa kefanatikan. Mereka 

menjelaskan bahwa pemeran utama yaitu Archie Bunker, digambarkan 

sebagai orang “fanatik yang manis”, dan bahwa kefanatikannya dapat 

dimaklumi dan mungkin malah didukung. Mereka juga mengatan bahwa 

acara tersebut telah mengajarkan penghinaan rasial seperti „‟coon‟‟, „‟chink‟‟, 

dan „‟wop‟‟, beberapa mungkin sudah memudar dalam budaya Amerika pada 

saat itu.
4
 

Benjamin Lee Whorfmengatakan seperti yang diketahui bahwa kartun 

Upin & Ipin tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan hal ini tidak ada 

upaya dari pihak setasiun televisi untuk mengubahnya (dubing) menjadi 

bahasa Indonesia.Struktur dan kosakata setiap bahasa mengandung banyak 

asumsi tentang sifat realita. Banyak yang yakin bahwa kita tidak lagi 

memedulikan bahasa. Wndell Johnsonmenyebutkan bahwa mengamati bahasa 

yang kita pergunakan bukan hanya meletakkan kata-kata pada mulut kita, 

tetapiia juga menempatkan gagasan di benak kita. Benjamin Lee 

Whorfmenyebutnya demikian: 

                                                           
4
Severin, Winwe J.danJames W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2011), 

91. 
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…setiap bahasa adalah…berbeda dari yang lain… [budaya 

menentukan] bentuk-bentuk dan kategori yang dengannya 

seseorang…berkomunikasi…menganalisis sifat, mengetahui atau 

mengabaikan jenis-jenis hubungan dan fenomena, mengaitkan penalarannya, 

dan membangun rumah kesadarannya. Setiap bahasa melakukan penamaan 

artificial terhadap [realita] dengan cara berbeda. 

Sedangkan bahasa adalah menjadi hal penting dalam berkomunikasi. 

Kenapa hal ini dianggap penting dan perlu diperhatikan karena bahasa dan 

komunikasi erat kaitanya dengan persepsi, dan tentunya apabila persepsi 

dipengaruhi oleh budaya dan bahasa dari bangsa luar dan tertanam dalam 

memori anak, tentunya mengakibatkan berubahnya pola komuniasi anak. Dan 

mengakibatkan efek yang berkelanjutan serta berdampak juga terhadap 

budaya dan identitas anak.
5
 

Dengan latar masalah yang dikemukakan penulis di atas, penulis akan 

membahasnya dalam karya ini dengan judul: IMPLIKASI KARTUN UPIN 

& IPIN TERHADAP KOMUNIKASI SISWA-SISWI MADRASAH 

DINIYAH MATHOLI’UL HUDA LENGKONG SUKOREJO 

PONOROGO 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah dalam memami dan membahas masalah di atas, 

penulis membahasnya dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara berkomunikasi animasi Upin dan Ipin? 

                                                           
5
Ibid, 111. 
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2. Bagaimana pandangan Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Hudaterhadap kartun Upin & Ipin yang sering ditonton oleh mereka? 

3. Bagaimana cara berkomunikasi Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Huda setelah menonton katun Upin & Ipin terhadap perilaku 

komunikasi? 

C. Tujuan Dan Manfaat Peneliti 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripiskan mengenai Komunikasi Upin dan Ipin. 

2. Mendeskripsi pandangan Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Hudaterhadap kartun animasi Upin & Ipin yang sering ditonton oleh 

mereka. 

3. Mendeskripisi dampak padaMurid Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Hudayang menontonkartun animasi Upin & Ipin terhadap perilaku 

komunikasi. 

D. Manfaat Peneliti 

Menjadi harapan peneliti bahwa penulisan skripsi ini kiranya dapat 

berguna untuk: 

1. Kegunaan Akademis 

Menurut peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi dan dokumentasi ilmiah untuk perkembangan penelitian ilmu 

pengetahuan terutama dibidang komunikasi penyiaran Islam. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat membawa wawasan baru khususnya bagi 

peneliti maupun mahasiswa komunikasi penyiaran Islam lain tentang 

bagaimana Implikasin Kartun Upin &Ipin  Terhadap Cara 

Berkomunikasi Anak. Sebagai masukan dan evaluasi terhadap pihak 

stasiun televisi untuk menghasilkan progam yang lebih bermanfaat, 

variatif dan bermutu tinggi. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka berisi hasil-hasil penelitian yang terdahulu dan 

relevan dengan penelitian yang dilakukan agar tidak terjadi kesamaan topik 

yang diteliti. Dalam penelitian komunikasi penyiaran Islam yang 

berhubungan dengan kartun animasi Upin & Ipin, penulis mengambil 

beberapa rujukan sebagai telaah pustaka sebagai berikut. 

Skripsi Akhmad Bayhaki Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta dengan judul „‟analisis semiotik film animasi upin & ipin‟‟ dalam 

skripsinya, Akhmad Bayhaki menggunakan metode analisis semiotika John 

Fiske. Hasil skripsinya adalah film animasi Upin & Ipin lebih banyak 

menyajikan moral prososial atau pesan dakwah dalam dunia Islam 

dibandingkan dengan pesan moral antisosial. Semua itu terkontruksi dalam 

simbol-simbol serta perilaku tokoh menjalankan puasa, sahur, tarawih serta 

ibadah-ibadah lain yang terdapat di bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.
6
 

                                                           
6
Akhmad Bayhaki, Analisis Semiotik Film Animasi Upin & Ipin (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2009), 12. 
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Skripsi yang kedua yaitu oleh Sa‟ada Putri Natasari dengan judul 

„‟Respon Murid SDI Al-Bayan Larangan Indah Tangerang Terhadap Video 

Animasi Upin & Ipin‟‟, mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2009. Dalam skripsinya, 

Sa‟ada Putri Natasari menulis tentang respon siswa SDI Al-Bayan terhadap 

video animasi. Seluruh murid SDI Al-Bayan menyukai video animasi Upin & 

Ipin. Alasannya karena tokoh utama yang lucu dan apa adanya serta ceritanya 

yang menarik.
7
 

Oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti menjiplak atau mengambil hasil karya orang lain, peneliti menjelaskan 

bahwa dalam skripsi ini peneliti meneliti tentang„‟Implikasi Kartun Upin & 

Ipin Terhadap Siswa-siswi Madrasah Diniyah‟‟. 

 

F. Landasan Teori 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication 

yang berasal dari kata Latin, communication, dan bersumbar dari kata 

communis yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna, 

sama makna berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan 

antara dua orang atau lebih. Secara sederhana komunikasi dapat terjadi 

apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima 

pesan baik secara verbal dan nonverbal.
8
 

                                                           
7
Sa‟ada Putri Natasari, Respon Murid SDI Al-Bayan Larangan Indah Tangerang 

Terhadap Video Animasi Upin & Ipin (Jakarta:UINSyarif Hidayatullah, 2009), 9. 
8
Ruliana Popy, Komunikasi Organisasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2. 
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Komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia dan suatu topik 

yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi itu sendiri 

memiliki arti beragam. Komunikasi memiliki fariasi definisi dan rujukan 

yang tidak terhingga seperti: saling berbicara satu sama lain, televisi, 

menyebarkan informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak 

lagi. Hal ini adalah salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para 

akademisi terkait bidang keilmuan komunikasi, dapatkah kita secara layak 

menerapkan istilah „‟sebuah subjek kajian ilmu‟‟ atas sesuatu yang 

sangatberagam dan memiliki banyak manusia? Keragu-raguan dibalik 

pertanyaan seperti ini mungkin memunculkan pandangan bahwa komunikasi 

bukan merupakan subjek di dalam akademik normal, namun sebuah bidang 

ilmu yang multidisipliner. 

Ahli semantik umum pertama kali dipelopori oleh Alfred Korzybski, 

seorang bangsawan Polandia yang beremigrasi ke Amerika Serikat. Hasil 

karya awalnya, science and sanity, dipopulerkan oleh Wndell Johnson. Para 

intelektual ini telah mengamati bahasa serta bagaimana kaitan bahasa dengan 

kesuksesan kita dalam kehidupan sehari-hari dan kesehatan kita. Mereka 

berpendapat bahwa kita mengalami banyak masalah karena kita salah 

menggunakan bahasa. Mereka mengatakan kita biasa menekan kesalahan 

penggunaan bahasa itu apa bila kita menggunakannya sebagaimana para 

pakar-sehingga bahasa benar-benar realitas yang diwakilkan.
9
 

 

                                                           
9
Severin, Winwe J.danJames W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2011), 

105. 
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1. Animasi kartun Upin dan Ipin 

Film animasiUpin dan Ipin adalah sebuah film animasi anak-anak 

yang dirilis pada tahun 14 September 2007, dibuat oleh Hj. Burhanuddin 

bin Mad Radzi dari Malaysia dan diproduksi oleh Les‟ Copaque di 

Selangor yang terdiri 4 seri, yakni Upin dan Ipin, Upin dan Ipin dan 

kawan-kawan, Upin dan Ipin Setahun Kemudian, dan Upin dan Ipin Versi 

Terbaru. Awalnya film animasi ini  bertujuan untuk mendidik anak-anak 

agar menghayati bulan suci Ramadhan. Di Indonesia kartun animasi Upin 

dan Ipin pertamakali tayang di TPI, dengan dursi 5-7 menit setiap 

episodenya. Animasi ini tayang setiap hari di TPI pukul 15.00, dan 19.00 

WIB.
10

 Animasi ini bercerita tentang dua anak adik kakak kembar 

bernama Upin dan Ipin dalam rangka bulan suci Ramadhan sampai hari 

Raya Idul Fitri, kemudian berkembang menjadi beberapa episode. 

2. Nilai 

Nilai merupakan ide yang diterima oleh anggota dari beberapa 

kelompok sosial secara eksplisit maupun implisit dankarena itulah 

mempengaruhi sikap anggota kelompok. Sehubung dengan pengertian di 

atas, yang dimaksud nilai dalam hal ini adalah hal-hal yang dianggap baik 

dan buruk dari hal-hal yang dilakukan seseorang dalam kehidupan di 

masyarakat. 

Nilai adalah hal-hal yang dianggap penting maupun tidak penting, 

baik ataupun buruk, indah atau jelek, dan berharga maupun tidak berharga 

                                                           
10

Erlin Kusuma Dewi, Film Kartun Upin Dan Ipin Dalam Proses Sosialisasi Nilai Pada 

Anak-Anak (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2010), 7. 
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dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya merupakan konsep-konsep 

mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga 

masyarakat mengenai apa yang masyarakat anggap bernilai, berharga dan 

penting dalam hidup, shingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang 

memberi arah dan orientasi kepada kehidupan warga masyarakat 

penduduknya. 

3. Nilai-nilai moral anak 

Moral berasal dari bahasa Latin yaitu Mos yang mempunyai arti 

kebiasaan. Moral sangat dekat kaitannya dengan etika yang berasal dari 

bahsa yunani Ethos yang mempunya arti kebiasaan sehingga keduanya 

mempunyai arti adat kebiasaan. Baik buruknya perbuatan atau tingkah 

laku seorang anak ataupun orang dewasa sangat mencerminkan moral 

yang ada dalam diri seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari hal semacam 

itu biasa disebut dengan moralitas yaitu sifat moral atau keseluruhan asas 

dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruknya perilaku seseorang. 

Moralitas sendiri memiliki arti suatu ciri khas manusia yang tidak dapat 

ditemukan pada makhluk dibawah tingkat manusiawi.
11

 

Aristoteles mengemukakan bahwa kebahagiaan merupakan 

kebenaran yang mutlak. Manusia merupakan organisme alami dan 

moralitas yang menaruh perhatian terhadap pencapaian hidup yang baik 

disini dan sekarang ini, dan moralitas bersifat rasionalistik, objektivistik, 

dan akal budilah yang menentukan kebenaran. Hal ini bisa dimaksudkan 

                                                           
11

Vina Tri Hapsari, Pengaruh Intensitas Menonton Serial Animasi Upin Dan Ipin 

Terhadap Nilai-Nilai Moral Pada Siswa Sekolah Dasar (Skripsi: Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013), 6. 
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bahwa akal budi seseoranglah yang bisa membuktikan bahwa seseorang 

memiliki jiwa dan hati baik yang dapat digunakan untuk mendapatkan 

kebahagiaan dalam hidup. 

Anak usia 10 tahun kebawah perlu dibantu dalam proses 

perkembangan keyakinan moral untuk membing dalam menjalani 

kehidupan. Termasuk nilai formal agama, nilai sosial, dan pemikiran 

moral. Sehingga harus diadakan tugas perkembangan anak-anak pada usia 

sekolah, antara lain: belajar keterampilan fisik untuk permainan, sikap 

yang sehat untuk diri sendiri, belajar bergaul, memainkan peranan jenis 

kelamin yang sesuai, keterampilan dasar, konsep yang diperlukan dalam 

hidup sehari-hari, mengembangkan hati nurani, nilai-nilai moral dan nilai-

nilai sosial, mencapai kebebasan dan kemandirian pribadi, 

mengembangkan sikap-sikap terhadap dan lembaga sosial. Dengan sederet 

tugas perkembangan tersebut, disinilah pentingnya meletakkan landasan 

moral yang dapat menjadi pegangan mereka untuk mengembangkan diri 

menjadi makhluk sosial yang diterima dilingkungannya.
12

 

Moralitas verbal selalu saja muncul, setiap kali anak diminta 

untuk menimbang tindakan orang lain yang tidak langsung menarik 

perhatiannya/ memaksanya untuk mengemukakan pendapatnya terhadap 

prinsip-prinsip umum, lepas dari perbuatannya yang aktual. Dengan 

demikian bisa diketahui bahwa seoreang anak membutuhkan acuan untuk 

meniru atau belajar dari percakapan atau perilaku seseorang dalam proses 
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aktualisasi diri maupun berinteraksi dengan orang lain melalui 

pembelajaran maupun aktivitas yang menarik bagi anak-anak. 

Media televisi bisa dijadikan sebagai tempat untuk merealisasikan 

proses tersebut. Salah satunya dengan adanya tayangan serial Upin dan 

Ipin diharapkan dapat membawa pengaruh positif terhadap tumbuh dan 

perkembangan moral baik terhadap anak. Dalam serial Upin dan Ipin ini 

ada salah satu adengan yang menceritakan tentang Upin dan Ipin menyuci 

sepatu mereka sendiri tanpa bantuan Opah maupun kak Ros. Adegan ini 

dapat diartikan sebagai wujud tanggung jawab yang harus diselesaikan 

oleh Upin dan Ipin dalam Puasanya.
13

Tanggung jawab merupakan sebuah 

tindakan moral yaitu tindakan yang sejalan atau konsisten dengan 

pertimbangan moral, bagaimanapun tindakan itu adanya. Hal yang 

demikian ini dinamakan ide konsistensi tentang tindakan moral sebagai 

pertanggungjawaban moral. Sebagai suatu sifat orang pribadi. 

Pertanggungjawaban itu menandakan adanya konsistensi antara tindakan 

seseorang dengan apa yang secara actual dilaksanakan. Sehingga apabila 

anak-anak menyaksikan film animasi Upin dan Ipin diharapkan bisa 

meniru apa yang dilakukan oleh Upin dan Ipin dalam tayangan tersebut. 

Tidak hanya dalam hal tanggung jawab melainkan dalam tayangan 

tersebut juga menampilkan adegan-adegan mengenai sikap menghargai, 

menghormati, menyayangi sesama dan lain sebagainya sebagai wujud 

penanaman nilai-nilai moral yang baik. 
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4. Ciri-ciri anak 

Pada tahap usia 8 sampai 12 tahun anak sudah bias melakukan 

tiruan secara sempurna tentang apa yang anak lihat, anak juga dapat 

mengembangkan kemampuannya untuk dapat melihat dirinya sendiri. 

Kegiatan tidak konsisten, tidak terorganisir, peranan berganti-ganti, karena 

belum ada konsepsi yang terpadu mengenai dirinya. 

Sedangkan dalam tahapan perkembangan moral, maka Kohlberg 

mengemukakan bahwa sejak usia prasekolah (3-5 tahun) anak mulai 

diajarkan untuk berbagi, bersosialisasi dan membangun harga diri yang 

positif, serta mengerti pentingnya kejujuran. Dan pada usia sekolah dasar 

(6-10 tahun) merupakan masa yang peka pada keadilan, empati dan kasih 

sayang.
14

Usia7/8-10/11 tahun, anak mulai memahami dan menggunakan 

konsep kejujuran atau ketidakjujuran dengan benar serta 

akibatnya.Hidayatullahmenyatakan bahwa pada usia anak 5-6 tahun anak 

dididik budi pekerti, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter 

sebagai berikut: 

a. jujur, tidak berbohong. 

b. mengenal mana yang benar dan mana yang salah. 

c. mengenal mana yang baik dan mana yang buruk. 

d. mengenal mana yang diperintah (yang dibolehkan) dan mana yang 

dilarang (yang tidak boleh dilakukan). 
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G. Gaya Bahasa Anak 

Manusia berinteraksi satu dengan yang lain melalui komunikasi 

dalam bentuk bahasa. Komunikasi tersebut terjadi baik secara verbal maupun 

non verbal yaitu dengan tulisan, bacaan dan tanda atau symbol. Manusia 

berkomunikasi lewat bahasa memerlukan proses yang berkembang dalam 

tahap-tahap usianya. Bagaimana manusia bisa menggunakan bahasa sebagai 

cara berkomunikasi selalu menjadi pertanyaan yang menarik untuk dibahas 

sehingga memunculkan banyak teori tentang pemerolehan bahasa.
15

 

Bahasa adalah simbolisasi dari sesuatu idea atau suatu pemikiran 

yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima 

pesan melalui kode-kode tertentu baik secara verbal maupun nonverbal. 

Bahasa digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan 

lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan, pikiran dan emosi. 

Bahasa bisa diekspresikan melalui bicara yang mengacu pada simbol verbal. 

Selain itu, bahasa dapat juga diekspresikan melalui tulisan, tanda 

gestural, dan musik. Bahasa juga dapat mencakup aspek komunikasi 

nonverbal seperti gestikulasi, gestural atau pantomim. Gestikulasi adalah 

ekspresi gerakan tangan dan lengan untuk menekankan makna wicara. 

Pantomim adalah sebuah cara komunikasi yang mengubah komunikasi verbal 

dengan aksi yang mencakup beberapa gestural (ekspresi gerakan yang 

menggunakan setiap bagian tubuh) dengan makna yang berbeda beda. 
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Ada tiga faktor paling signifikan yang mempengaruhi anak dalam 

berbahasa, yaitubiologis, kognitif, dan lingkungan. 

1. Evolusi Biologi 

Evolusi biologis menjadi salah satu landasan  perkembangan 

bahasa. Mereka menyakini bahwa evolusi biologi membentuk manusia 

menjadi manusia linguistik. Noam Chomskymeyakini bahwa  manusia 

terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa pada suatu waktu 

tertentu dan dengan cara tertentu. Ia menegaskan bahwa setiap anak 

mempunyai language acquisition device (LAD), yaitu kemampuan 

alamiah anak untuk berbahasa. Tahun-tahun awal masa anak-anak 

merupakan periode yang penting untuk belajar bahasa. Jika pengenalan 

bahasa tidak terjadi sebelum masa remaja, maka ketidakmampuan dalam 

menggunakan tata bahasa yang baik akan dialami seumur hidup. Selain 

itu, adanya periode penting dalam mempelajari bahasa  bisa dibuktikan 

salah satunya dari aksen orang dalam berbicara. Menurut teori ini, jika 

orang berimigrasi setelah berusia 12 tahun kemungkinan akan berbicara 

bahasa negara yang baru dengan aksen asing pada sisa hidupnya, tetapi 

kalau orang berimigrasi sebagai anak kecil, aksen akan hilang ketika 

bahasa baru akan dipelajari
16

 

2. Faktor kognitif 

Individu merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan pada 

perkembangan bahasa anak. Para ahli kognitif juga menegaskan bahwa 
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kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. 

Tahap awal perkembangan intelektual anak terjadi dari lahir sampai 

berumur 2 tahun. Pada masa itu anak mengenal dunianya melalui sensasi 

yang didapat dari inderanya dan membentuk persepsi mereka akan segala 

hal yang berada di luar dirinya. Misalnya, sapaan lembut dari ibu/ayah ia 

dengar dan belaian halus, ia rasakan, kedua hal ini membentuk suatu 

simbol dalam proses mental  anak. Perekaman sensasi  nonverbal 

(simbolik) akan berkaitan dengan memori asosiatif yang nantinya akan 

memunculkan suatu logika. Bahasa simbolik itu merupakan bahasa yang 

personal dan setiap bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang lain 

menggunakan bahasa simbolik. Sehingga sering terjadi hanya ibu yang 

mengerti apa yang diinginkan oleh anaknya dengan melihat/mencermati 

bahasa simbol yang dikeluarkan oleh anak. Simbol yang dikeluarkan 

anak dan dibahasakan oleh ibu itulah yang nanti membuat suatu asosiasi, 

misalnya saat bayi lapar, ia menangis dan memasukkan tangan ke mulut, 

dan ibu membahasakan, “lapar ya.. mau makan?” 

3. Lingkungan Luar 

Sementara itu, di sisi lain proses penguasaan bahasa tergantung 

dari stimulus dari lingkungan. Pada umumnya, anak diperkenalkan 

bahasa sejak awal perkembangan mereka, salah satunya disebut 

motherse, yaitu cara ibu atau orang dewasa, anak belajar bahasa melalui 

proses imitasi dan perulangan dari orang-orangdisekitarnya.
17
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H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang lebih menekankan 

pada aspek proses dari pada hasil. Hal ini disebabkan oleh hubungan 

bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati 

dalam proses.
18

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian tersebut berada diMadrasah Diniyah 

Matholi‟ul HudaDesa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 

3. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan 

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu di dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrument lain sebagai penunjang. 

4. Data Penelitian 

Adapun data penelitian yang diperlukan yaitu : 

a. Data tentangjadwal dan berjalannya kartun Upin & Ipin. 

b. Daftar namakorsponden anakMadrasah Diniyah Matholi‟ul Huda Desa 

Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
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c. Daftar namaanak Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

5. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunaan dalam penelitian skripsi 

initerdiridari dua macam, yaitu: 

a. Sumbe Data Primer 

Penelitian ini mengambil lokasi di Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Huda. Pemilihan lokasi didasari alasan sebagai berikut:  

Pertama: Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda yang memiliki 

kualitas pendidikan yang bagus dan terletak di wilayah yang strategis 

diperdesaan.   

Kedua: Murid yang bersekolah di Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Huda tersebut memiliki Televisi di tempat tinggalnya sehingga 

kemungkinan untuk menyaksikan televisi yang salah satunya adalah 

Serial Animasi Upin dan Ipin tinggi. 

Ketiga: Data utama peneliti ini adalah kata-kata dan tindakan, 

sedangkan sumber data tertulis, foto dan statistik sebagai data 

tambahan, yang meliputi data guru atau ustadz dan murid di Madrasah 

Diniyah Matholi‟ul Huda. 

b. Sumber Data Sekunder 

Responden, yang terdiri dari tetangga dari informan serta 

beberapa literatur yang membantu dalam memahami data penelitian. 

 



20 
 

 

 

6. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini 

menggunakan wawancara, dan observasi, di mana fenomena tersebut 

berlangsung. Adapun pengumpulan data dilakukan : 

a. Interview, Wawancarakepada murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Huda, yang ada hubungannya dengan data-data yang 

diperlukansehingga dapat memunculkan makna. 

b. Observasi, Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.
19

 

Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah 

observasi terstruktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang 

selama kegiatan penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini dicatat 

dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif.
20

 Dalam penelitian ini 

observasi digunakan dengan cara mengamati secara langsung atau 

meneliti secara langsung terhadap implikasi anakserta hal-hal lain yang 

berkaitan dengannya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah dokumen yang digunakan peneliti 

sebagai sumber data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai 

sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji bahan untuk 

meramalkan. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan tentangimplikasi 
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animasi kartun Upin & Ipin terhadap komunikasi anak-anak siswa 

madrasah diniyahtersebut. Akan didokumentasikan baik itu dalam 

bentuk foto maupun yang lainnya, dokumen digunakan sebagai bukti 

fisik dalam kegiatan penelitian. 

d. Analisa Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa data dilakukan 

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Tekhnik analisa data yang digunakan untuk dalam penelitian 

ini menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap 

tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai penuh. 

Aktifitas dalam analisa data, meliputi data reduction,
21

 data display,
22

 

dan conclusion.
23

Data yang dianalisis yang berkaitan dengan tayangan 

animasi Upin & Ipin. 
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e. Reduksi Data 

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta 

membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini setelah seluruh data 

yang berkaitan dengan implikasi animasi kartun Upin & Ipin terhadap 

komunikasi anak-anak siswa madrasah diniyahdi Televisi sudah 

terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisa data yang 

masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan menjadi lebih 

sederhana. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.
24

 

f. Penyajian Data 

Adalah penyajian data yang berkaitan dengan praktek 

implikasi animasi kartun Upin & Ipin terhadap komunikasi anak-anak 

siswa madrasah diniyah di Televisi dalam bentuk uraian singkat, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan 

Huberman menyatakan: Yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

mempermudah memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan yang difahami tersebut. 
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7. Penarikan Kesimpulan 

Adalah analisis data terus-menerus baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan 

pola yang terjadi. 

8. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian kualitataif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan, pengamanan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan 

referensial, kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.
25

 

9. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan 

dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah 

a. Tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajahi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan 

etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 
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c. Tahap analisa data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

I. Sistematika Pembahasan 

Agar lebih mudah dalam memahami dalam pembahasan skripsi ini 

maka penulis membagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi 

menjadi sub-sub bab : 

BAB I:  Pendahuluan dalam bab ini merupakan pola dasar atau tempat 

berpijakdari keseluruhan isi skripsi ini yang terjadi dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian meliputi : 

Pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian. 

BAB II:   Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori, yang mengenai 

komunikasi, media komunikasi, unsur-unsur komunikasi, 

pengertian anak, komunikasi anak, pengertian anak, sifat dan 

karakter anak, bentuk-bentuk komunikasi, bentuk-bentuk 

komunikasi anak dan bagaimana televisi mempengaruhi mental 

anak. 

BAB III: Bab ini merupakan sajian data yang diperoleh dari penelitian 

yangterdiri dari: Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian, 

sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda. Latar 

belakang pendidikan Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda, visi 
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dan misi Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda, keadaan geografis 

Madrasah Diniyah Matholi‟ul Hudadan aspek Madrasah 

Diniyah Matholi‟ul Huda. 

BAB IV: AnalisaDengan memperhatikan pembahasan yang telah 

diuraikanpada bab sebelumnya, pada bab IV akan diberikan 

analisa yang berkaitan Implikasi Animasi Kartun Upin & Ipin 

Terhadap Komunikasi Siswa-siswi Madrasah Diniyahterhadap 

murid di Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda Desa Lengkong 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

BAB V: Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dengan 

dilengkai saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian 

penulis. 

 



 
 

1 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Komunikasi 

Para pakar komunikasi telah memberikan gambaran yang beragam 

tentang definisi komunikasi.John R. Wenburg dan WilliamW.Wilmot juga 

Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodakenmenjelaskan setidaknya ada tiga 

kerangka pemahaman mengenaikomunikasi, yakni komunikasi sebagai 

tindakan satu arah,komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai 

transaksi. 

“Who says what in which channel to whom with what effect?”, definisi 

komunikasi menurut Harold D. Lasswell diatas memberikan gambaran 

tentang komunikasi sebagai suatu proses transmisi pesan. Komunikasi adalah 

proses penyampaian pesan yang bersifat satu arah dari komunikator 

(penyampai pesan) kepada komunikan (penerima pesan) dengan 

menggunakan media tertentu sehingga memunculkan efek. Pengertian yang 

lain disampaikan oleh Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss; komunikasi 

merupakan proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih. 

Komunikasi tidak hanya sebatas pada konseptualisasi satu arah, melainkan 

juga dapat sebagai suatu proses interaksi (dua arah), atau transaksi.
26

 

1. Pengertian Komunikasi 

komunikasi adalah suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia. 

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial dapat mengisyaratkan 
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bahwa komunikasi itu sangat penting untuk membangun konsep dalam 

diri, untuk mengaktualisasikan diri, untuk kelangsungan hidup, untuk 

memperoleh kebahagiaan, dan terhindar dari ketegangan dan tekanan 

antara lain dengan melalui komunikasi yang menghibur, dan juga untuk 

memupuk hubungan luas dengan orang lain.
27

 

Kata komunikasi atau communicationdalam bahasa Inggris berasal 

dari kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, 

atau communicateyang berarti “membuat sama” (to make 

common).Sehingga yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata 

komunikasi, adalah akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu 

pesan dianut secara sama. 

Di antara penyebab terjadinya komunikasi adalah karena terjadinya 

persepsi yaitu cara pandang atau penilaian seseorang terhadap objek. 

Persepsi merupakan bagian dari proses identifikasi atau pelebalan atau 

penamaan terhadap suatu barang atau benda atau sifat tertentu. Adanya 

perbedaan persepsi merupakan salah satu penyebab terjadinya 

komunikasai. Ketidaksamaan pandangan, pemikiran atau pemberian arti 

terhadap suatu objek mengakibatkan orang lain harus mencari kesamaan 

tersebut melalui komunikasi.Sedang dalam mendefinisikan komunikasi, 

begitu banyak para ahli yang mencoba mengartikan komunikasi 

diantaranya : 
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a. Menurut Onong Uchjana Effendy berasal dari bahasa 

Inggris“communication” dan bahasa latin ”communicatio” yang 

bararti sama, sama disini adalah sama makna. Artinya, tujuan dari 

komunikasi adalah untuk membuat persamaan antara sender atau 

pengirim pesan dan reicever atau penerima pesan.Sedangkan menurut 

Bernard Berelson dan Gary A. Steiner komunikasi adalah transmisi 

informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan sebagainya, dengan 

menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik dan 

sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasanya 

disebut komunikasi.
28

 

b. Menurut Theodore M. Newcomb adalah setiap tindakan komunikasi 

dipandang sebagai suatu transmisi informasi, terdiri dari rangsangan 

yang diskriminatif, dari sumber kepada penerima. Sedangkan menurut 

Carl I. Hovland komunikasi adalah proses yang memungkinkan 

seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya 

lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain 

(komunikate). 

c. Menurut Gerald R. Miller mendefinisikan komunikasi terjadi ketika 

suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan 

niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. 

Berdasakan uraian definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia 
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karena manusia tidak mungkin dapat berinteraksi tanpa berkomunikasi. 

Proses komunikasi pada hakekatnya dapat disimpulkan sebagai proses 

informasi atau pesan oleh seseorang (komunikator) kepadaorang lain 

(komunikan) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

menggunakan media. 

2. Media Komunikasi 

Banyak definisi tentang komunikai massa yang telah dikemukakan 

para ahli komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakan. 

Namun, darisekian banyak definisi itu ada benang merah kesamaan 

definisi satu sama lain. Pada dasarnya komunikasi massa adalah melalui 

media massa (media cetak dan elektronik).
29

 

Sebuah contoh dari upaya penggunaan komunikasi massa untuk 

memberikan informasi bagi orang yang kurang beruntung adalah acara 

televisi pendidikan sesame street. Acara ini yang pertamakali ditayangkan 

pada tahun 1969, adalah sebuah upaya untuk mencapai  sebagai dari tujuan 

progam Head start yang dijadikan oleh pemerintah untuk anan-anak usia 

pra-sekolah yang kurang beruntung melalui mdia massa televisi. Upaya 

komunikasi massa lain, telah ditunjukkan, mungkin juga mempunyai 

keuntungan dalan menyampaikan informasi ke orang-orang yang biasanya 

tidak terjangkau.
30

 

                                                           
29

 Dedi Nur Hidayat, Pengantar Komunkasi Massa (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 

3. 
30

 Werner J. Severin dan James W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi (Jakarta: Kencana, 

2011), 294. 



30 
 

 

 

Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai 

sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media 

sangat dominan dalam berkomunikasi ialah pancaindra manunsia seperti 

mata, telinga.Media juga adalah jendela yang memungkinkan semua orang 

dapat melihat lingkungan yang lebih jauh, untuk penafsir yang membantu 

memahami pengalaman, untuk landasan penyampai informasi, sebagai 

komunikasi interaksi yang merupakan opini audiens, sebagai penanda 

pemberi petunjuk atau intruksi, sebagai filter atau penbagi fokus dan 

pengalaman terhadap orang lain, cermin yang merefleksikan diri kita serta 

penghalang yang menutupi kebenaran. 

Media komunikasi juga dijelaskan untuk sebuah sarana yang 

dipakai untuk memproduksi, mengolah, reproduksi, serta mendistribusikan 

untuk menyampaikan sebuah informasi.Media komunikasi sangat berperan 

penting untuk kehidupan seluruh masyarakat.Dengan sederhana, media 

komunikasi merupakan perantara dalam menyampaikan sebuah informasi 

dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien 

dalam menyebarkan pesan atau informasi.Komunikasi adalah percakapan 

yang berlangsung dengan dasar persamaan persepsi.
31

 

Sulit dibayangkan masyarakat modern tanpa media massa: 

suratkabar, majalah, buku, radio, televisi, dan film. Media massa memiliki 

arti yang bermacam-macam bagi masyarakat dan memiliki banyak fungsi, 
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tergantung pada jenis sistem ekonomi di mana media itu berfungsi, antara 

lain. 

a. Media komunikasi tercetak atau tertulis dimaksudkan untuk 

menjangkau publik eksternal seperti konsumen, pelanggan, mitra 

kerja, pemagang saham dan sebagainya. Misalnya seperti makalah 

perusahaan, brosur, bulletin. Media eksternal yang dicetak ini 

memiliki fungsi sebagai media penghubung, sebagai sarana 

menyampaikan keterangan, media pendidikan, sarana untuk 

membentuk opini masyarakat, sarana untuk membangun citra, dan 

lain-lain. 

b. Radio yaitu alat elektronik yang dapat digunakan sebagai media 

komunikasi serta informasi yang termasuk media audio yang hanya 

dapat memberikan rangsangan pendengaran saja. Melalui alat ini 

orang bisa mendengarkan siaran tentang berbagai peristiwa tang 

terjadi, kejadian penting yang terbaru, masalah-masalah dalam 

kehidupan maupun acara hiburan.
32

 

c. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi 

sendiri berasal dari kata tele dan kata vision, yang memiliki arti jauh 

(tele) serta tampak (vision). Jadi televisi dapat di artikan tampak atau 

dapat melihat dari jarak jauh. Untuk menyampaikan pesan informasi 

kepada masyarakat melalui siaran televisi dapat dipakai dengan 

memasang iklan, mengundang wartawan ataupun reporter televisi 
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supaya memuat berita tentang kegiatan atau dapat pula mengajukan 

permohonan untuk mengisi suatu acara siaran di TV. 

d. Telepon yaitu sebagai media komunikasi, telepon sangatlah penting 

untuk menyampaikan serta menerima berbagai informasi lisan, secara 

cepat dengan pihak publik eksternal. 

e. Telephone Seluler (Handphone) yaitu merupakan salah satu dari 

perkembangan teknologi dengan kecanggihan teknologi zaman ini, 

fungsi handphone tidak hanya sebagai alat komunikasi saja tetapi juga 

dapat mengakses jaringan internet, sms,mms, dan dapat saling 

mengirimkan data. Dengan semakin berkembangnya teknologi 

handphone, maka akan semakin membantu publik dalam melakukan 

berbagai aktivitas, sebab sekarang handphone dapat dikatakan sebagai 

identitas seseorang. 

f. Surat adalah media penyampaian informasi secara tertulis, dapat 

berupa surat konvensional maupun elektronik. Surat-menyurat 

merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting diperusahaan. 

Banyak sekali informasi yang keluar masuk perusahaan melalui media 

ini, sebab surat merupakan media komunikasi yang sangat efektif jika 

yang terkait tidak dapat berhubungan secara langsung atau secara 

lisan.
33

 

g. Internet adalah Jaringan komputer yang terhubung secara luas dan 

tersebar di seluruh penjuru dunia. Jaringan ini meliputi jutaan 
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komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya dengan 

memanfaatkan jaringan telepon (baik kabel maupun wireless atau 

tanpa kabel). Fungsi media ini diantaranya mudah, cepat dan juga 

murah dalammenyampaikan informasi dengan jangkauan dunia. 

Internet menyediakan beberapa aplikasi yang bisa dipakai oleh para 

peggunanya. Misal seperti: Chatting, Email, web, dan lain-lain. 

3. Unsur- unsur Komunikasi 

Unsur komunikasi adalah bagian-bagian yang saling mendukung 

guna berlangsungnya suatu komunikasi yang sempurna, apabila tidak 

terdapat unsur-unsur komunikasi yang dimaksud maka dapat disimpulkan 

komunikasi tidak berlangsung. 

Ada sembilan unsur pokok dalam unsur-unsur komunikasi, sebagai 

berikut: 

1. Sender: komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang 

atau sejumlah orang. 

2. Enconding: penyandian, yakni proses pengalihan pikiran kedalam 

bentuk lambing. 

3. Massage: pesan yang merupakan seperangkat lambing bermakna yang 

disampaikan oleh komunikator. 

4. Media: saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator 

kepada komunikan.
34
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5. Decoding: pengawasandian, yaitu proses di mana komunikan 

menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator 

kepadanya. 

6. Receiver: komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 

7. Response: tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah 

diterpa pesan. 

8. Feedback: umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila 

tersampaiikan atau disampaikan kepada komunikator. 

9. Noise: gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi 

sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda 

dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

Meskipun secara teoritis komunikasi dapat dipisahkan menjadi 

dua yaitu veral dan nonverbal, dalam kenyataannya kedua jenis 

komunikasi itu jalin-menjalin dalam komunikasi tatap muka sehari-

hari.Jadi komunikator yang baik adalah komunikator yang bisa 

mengontrol orang lain. Pesan terbagi menjadi 2, yaitu : 

a. Pesan bersifat verbal 

Bahasa verbal adalahsarana untuk menyatkan fikiran, 

perasaan, dan maksud kita.Bahasa verbal menggunakan kata-kata 

yang merepresentasikan berbagai aspek realitas kita yang tidak 

mampu menimbulkan reaksi yang merupakan toalitas objek atau 
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konsep yang diwakili kata-kata itu.Misalnya, kata rumah, kursi, mobil, 

atau mahasiswa.
35

 Dan terbaagi menjadi dua macam: 

1. Oral (komunikasi yang dijalin secara lisan). Contoh : obrolan, 

diskusi panel,seminar, dan lain-lain. 

2. Written (komunikasi yang dijalin secara tulisan). Contoh : surat 

kabar, majalah, artikel, dan lain-lain. 

b. Pesan bersifat nonverbal 

Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. 

Menurut Laarry A. Samovar dan Richard E. Porter, komunikasi 

nonverbal mencangkup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) 

dalam suatu setting komunikasi,yang dihasilkan oleh individu dan 

penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nlai pesan 

potensial bagi pengirim atau penerima. 

1. Ekspresi Wajah 

Wajah merupakan sumber yang kaya dengan komunikasi, 

karena ekspresi wajah cermin suasana emosi seseorang. 

2. Kontak Mata 

merupakan sinyal alamiah untuk berkomunikasi. Dengan 

mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab 

berarti orang tersebut terlibat dan menghargai lawan bicaranya 

dengan kemauan untuk memperhatikan bukan sekedar 
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mendengarkan. Melalui kontak mata juga memberikan 

kesempatan pada orang lain untuk mengobservasi yang lainnya.
36

 

3. Sentuhan 

Sentuhan adalah bentuk komunikasi personal mengingat 

sentuhan lebih bersifat spontan dari pada komunikasi verbal. 

Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, 

dukungan emosional, kasih sayang atau simpati dapat dilakukan 

melalui sentuhan. 

4. Postur Tubuh dan Gaya Berjalan 

Cara seseorang berjalan, duduk, brdiri dan bergerak 

memperlihatkan ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan 

merefleksikan emosi, konsep diri dan tingkat kesehatannya. 

5. Suara 

Rintihan, menarik nafas panjang, tangisan juga salah satu 

ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat di jadikan 

komunikasi. Biladikombinasikan dengan semua bentuk 

komunikasi nonverbal lainnya sampai desis atau suara dapat 

menjadi pesan yang sangat jelas. 

6. Isyarat 

Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas 

pembicaraan menggunakan isyarat sebagai bagian total dari 

komunikasi seperti mengetuk-ngetukan kaki atau menggerakkan 
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tangan selama berbicara menunjukkan seseorang dalam keadaan 

sterss bingung atau sebagai upaya untuk menghilangkan stres.
37

 

7. Gestural Communication 

Yaitu menggunakan sandi-sandi, biasanya bidang 

kerahasiaan. Contohmya menggunakan sandi morse, bahasa 

isyarat pada tuna runggu, rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain. 

c. Saluran 

Saluran adalah jalan yang dilalui pesan komunikator agar 

sampai ke penerima pesan. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator 

sampai ke komunikannya, yaitu tanpa media atau dengan media. 

Media yang dimaksud adalah media komunikasi, media adalah bentuk 

jamak dari medium. 

Medium komunikasi yaitu alat perantara yang sengaja dipilih 

komunikator untuk mengantarkan pesannya agar sampai ke 

komunikan. Saluran komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu : 

1. Tatap Muka 

Komunikator menyampaikan isi pertanyaan yang 

berkaitan dengan kepentingannya (aktivitas komunikasi) berupa 

pertemuan tatap muka,forum, iskusi panel, rapat, ceramah. 

Saluran pada komunikasi tatap muka ini adalah lisan. 
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2. Dengan Menggunakan Media 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan 

memindahkan pesan. Media sendiri terbagi menjadi dua yaitu 

media massa dan non media massa. Media massa terdiri dari 

media eletronik dan media cetak. Sedangkan non media massa 

yaitu manusia seperti kurir atau massanger dan benda yaitu 

elektronik dan non elektronik. 

3. Komunikan 

Komunikan (penerima pesan) adalah manusia yang 

berasal budi, kepada siapa pesan dari komunikator ditujukan. 

Peran antara komunikator dan komunikan bersifat dinamis, saling 

bergantian. 

4. Efek 

Efek komunikasi yaitu pengaruh atau adanya perbedaan 

antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh 

penerima sebelum dan sesudah menerima pesan, dapat dalam 

bentuk pengetahuan, sikap perilaku. Dengan kata lain pengaruh 

yang diterima pesan dari komunikator dalam diri komunikan 

terdapat tiga tataran pengaruh dalam diri komunikan yaitu:
38

 

1. Kognitif (seseorang menjadi tahu tentang sesuatu) 

2. Efektif (sikap seseorang terbentuk, misalnya setuju atau tidak 

setuju terhadap sesuatu) 
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3. Konatif (tingkah laku, yang membuat seseorang bertindak 

melakukan sesuatu) 

d. Unsur-unsur Pelengkap komunikasi 

1. Umpan Balik 

Respom atau reaksi yang diberikan oleh penerima, dapat 

berupa pendapat, komentator atau saran. Jenis-jenis feedback bisa 

dibagi seperti clarification, parapharse, reflection of felling, 

summarization. 

2. Lingkungan 

Situasi atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

jalannya komunikasi, dalam bentuk lingk. Fisik atau jarak, sosial 

budaya, psikologi dan dimensi waktu). 

B. Komunikasi Anak 

1. Pengertian Anak 

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah 

seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang 

diartikan dengan anak-anak atau juvenale adalah seseorang yang masih 

dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian 

dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman 

dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. 

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi 

dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah 

berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya 
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untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang 

berdiri sendiri.
39

 

2. Sifat dan karakter anak 

a. Masa  bayi (0-1 tahun) 

Bayi belum dapat mengekspresikan perasaan dan pikirannya 

dengan kata-kata oleh karena itu, komunikasi pada bayi lebih banyak 

menggunakan komunikasi nonverbal. Pada saat lapar, haus, basah, 

dan perasaan yang tidak nyaman lainnya, bayi hanya bisa 

mengekspresikan dengan cara menangis. Walau demikian, 

sebenarnya bayi dapat merespon terhadap tingkah laku orang dewasa 

yang berkomunikasi dengannya secara nonverbal, misalnya 

memberikan sentuhan, mendekap, menggendong, berbicara dengan 

lemah lembut.
40

 

Ada beberapa respon nonverbal yang bisa ditunjukkan bayi, 

misalnya menggerakkan badan, tangan, dan kaki. Hal ini terutama 

terjadi pada bayi usia kurang dari enam bulan sebagai cara menarik 

perhatian orang. Stranger anxiety atau cemas dengan orang asing 

yang tidak dikenalnya adalah ciri perilaku pada bayi usia lebih dari 

enam bulan., dan perhatiannya berpusat pada ibunya. 

Oleh karena itu, perhatikan saat berkomunikasi 

dengannya.Jangan langsung ingin menggendong atau memangkunya 
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karena bayi aakan merasa takut.Lakukan komunikasi terlebih dahulu 

dengan ibunya atau mainan yang dipegangnya.Tunjukkan bahwa kita 

ingin membina hubungan yang baik denganya dan ibunya. 

b. Masa Balita  (sampai 5 tahun) 

Karakteristik anak usia balita (terutama anak usia di bawah 

tiga tahun) mempunyai sikap egosentris. Selain itu, anak juga 

memiliki perasaan takut pada ketidaktahuannya sehingga anak perlu 

diberi tahu apa yang akan terjadi padanya.
41

 

Dari aspek bahasa, anak belum mampu berbicara fasih.Oleh 

karena itu saat menjelaskan, gunakan kata-kata yang sederhana, 

singkat dan gunakan istilah yang dikenalnya. Posisi tubuh yang baik 

saat berbicara padanya adalah jongkok, duduk-dikursi kecil, atau 

berlutut sehingga pandangan mata kitaakan sejajar denganya. 

c. Anak usia 5 sampai 8 tahun 

Anak usia ini sangat peka terhadap stimulus yang 

dirasakannya akan mengancam keutuhan tubuhnya. Oleh karena itu, 

apabila perawat akan melakukan suatu tindakan, ia akan bertanya 

mengapa dilakukan, untuk apa, dan bagaimana caranya dilakukan, 

anak membutuhkan penjelasan atas pertanyaanya. Gunakan bahasa 

yang dapat dimengerti anak dan berikan contoh yang jelas sesuai 

dengan kemampuan kognitifnya. 
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d. Anak usia 8 sampai 12 tahun 

Anak usia sekolah sudah lebih mampu berkomunikasi 

dengan orang dewasa. Perbendaharaan kata sudah lebih banyak 

dikuasai dan anak sudah mampu berpikir secara konkret. Apabila 

akan melakukan tindakan, perawat dapat menjelaskanya dengan 

mendemontrasikan pada mainan anak. Misalnya, bagaimana perawat 

akan menyuntik diperagakan terlebih dahulu pada bonekanya.
42

 

e. Anak usia remaja 

Seperti telah disebutkan pada beberapa bagian di kegiatan 

belajar sebelumnya, fase remaja adalah masa transisi atau peralihan 

dari akhir masa kanak-kanak menuju masa dewasa.Dengan 

demikian, pola pikir dan tingkah lakunya merupakan peralihan dari 

anak-anak menjadi orang dewasa juga.Anak harus diberi kesempatan 

untuk belajar memecahkan masalah secara positif. 

Apabila anak merasa cemas atau stress jelaskan bahwa ia 

dapat mengajak bicara teman sebayanya atau orang dewasa yang ia 

percaya, termasuk perawat yang selalu bersedia menemani dan 

mendengarkan keluhanya. Menghargai keberadaan identitas diri dan 

harga dirinya merupakan hal yang prinsip untuk diperhatikan dalam 

berkomunikasi, tunjukka ekspresi wajah yang bersahabat denganya, 

jangan memotong pembicaraan saat ia sedang mengekspresikan 
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perasaan dan pikiranya, dan hindari perkataan yang menyinggung 

harga dirinya. 

Kita harus menghormati privasinya dan beri dukungan pada 

apa yang telah dicapainya secara positif dengan selalu 

memberikanya penguatan positif (misalnya, memberi pujian). 

3. Bentuk-Bentuk Komunikasi 

a. Komunikasi Intrapersonal 

Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri 

sendiri dengan tujuan untuk berfikir,melakukan penalaran, 

menganalisis, dan merenung.
43

 

Demikian menurut Onong Uchjana Effendy tentang 

pengertian komunikasi  intrapersonal atau komunikasi antar pribadi 

merupakan komunikasi yang berlangsung  dalam diri seseorang. 

Orang itu berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai 

komunikan. Sedangkan menurut Rahmat, komunikasi intrapersonal 

adalah suatu proses pengolahan informasi,meliputi sensasi, persepsi, 

memori, dan berfikir. 

b. Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi antarpersonal  adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok 

kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik 

seketika. 
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c. Komunikasi kelompok 

1. Komunikasi dalam Kelompok Besar 

Komunikasi dalam kelompok besar (large group,massa 

atau macro group). Tidaklah selalu sama dengan komunikasi  

dalam kelompok kecil meskipun setiap kelompok besar pasti 

terdiri atas beberapa kelompok kecil. 

Hal ini antara lain dikarenakan beberapa hal: 

a. Komunikasi dalam kelompok besar jumlahnya yang besar 

(ratusan atau ribuan orang) di mana dalam suatu situasi 

komunikasi yang sedang berlangsung hampir tidak terdapat 

kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dan 

personal karna sedikit sekali kemungkinannya bagi 

komunikator untuk bertannya jawab. 

b. Situasi dialogis hampir tidak ada. 

c. Sebaiknya pembicara senantiasa perlu lebih fokus dalam arah 

pembicaraannya sehingga pendengar akan dapat mudah 

mencerna pesan pembicara. 

2. Komunikasi Kelompok Kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan 

perorangan yang relative kecil yang masing-masing dihubungkan 

oleh beberapa tujuan yang sama dan mempunyai derajat 

organisasi tertentu diantara mereka. Dikutip oleh Uchjana 
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Effendi, Onong, Ilmu Komunikasi.Contoh : komunikasi antar 

manager dengan sekumpulan karyawan.
44

 

3. Komunikasi massa 

Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi secara 

institusional dan teknologis dari sebagian besar aliran pesan yang 

dimiliki bersama secara berkelanjutan dalam masyarakat-

masyarakat industrial. 

4. Bentuk-Bentuk Komunikasi Anak 

Sebelum anak  siap untuk belajar berbicara, alam telah 

menyediakan bentuk komunikasi tertentu yang sifatnya sementara. 

Selama satu setengah tahun pertama, sebelum anak mempelajari  kata-

kata sebagai, bentuk  komunikasi, mereka menggunakan empat bentuk 

komunikasi pra bicara  atau    (prespeech) yakni  :  tangisan, celoteh, 

isyarat dan ekspresi emosional.
45

 

Bentuk  komunikasi prabicara sifatnya sementara, sehingga 

 bentuk komunikasi pra bicara ini sebaiknya ditinggalkan apabila 

kegunaannya sudah berakhir. 

a. Peran Bicara Dalam Komunikasi 

Cara  berkomunikasi pada anak belum berusia 1 tahun, adalah 

 menangis dan menggunakan isyarat-isyarat yang tidak selalu 

dipahami orang lain.  Bicara merupakan ketrampilan  yang harus 

dipelajari  yang terdiri dari: 
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Kata,  yaitu aspek motorik bicara, kamampuan mengeluarkan 

bunyi tertentu dalam komunikasi. Mengakitkan arti dengan kata-kata 

tersebut, yaitu aspek mental bicara, untuk mendapatkan hasil yang 

baik dibutuhkan  koordinasi  otot-otot, kemampuan mengait kata-kata, 

mempelajari tata bahasa. Untuk memperkecil kesalahan  anak, perlu 

 mengaitkan kata spesifik dengan objek  yang spesifik. Hal yang 

penting dalam belajar bicara: 

1. Persiapan Fisik, yaitu tergantung  kematanganmekanisme bicara, 

contoh  Bayi baru lahir. 

2. Persiapan Mental, yaitu Tergantung pada kematangan otak 

(asosiasi otak), yang berkembang antara 1 – 18 bulan,  saat yang 

tepat diajak bicara. 

3. Model untuk ditiru   (yang baik). 

4. Kesempatan praktek atau untuk bertatih. 

5. Motivasi dan  tantangan. 

6. Bimbingan: Menyediakan model yang baik, Mengatakan dengan 

perlahan dan jelas, Membetulkan kesalahan. 

b. Setiap individu berbeda dalam ukuran kualitas kosa kata, tergantung 

pada kondisi yang mempengaruhi: 

Faktor Kesehatan, Kecerdasan, Keadaan sosial ekonomi, Jenis 

kelamin, Keinginan yang kuat untuk berkomunikasi, Dorongan  dari 

lingkungan, Ukuran keluarga dalam hal  anak mendapat kesempatan 

berlatih, Urutan kelahiran, Metode Pelatihan, Kelahiran kembar, yang 
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mendorong anak untuk berkomunikasi hanya dengan saudara 

kembarnya, Hubungan dengan teman sebaya,  Kepribadian.
46

 

c. Kemampuan memahami dan berbicara mempengaruhi penyesuaian 

sosial anak, karena bicara  dapat: 

1)  Memuaskan kebutuhan dan keinginan. 

2) Meminta perhatian dari orang lain. 

3) Meningkatkan hubungan sosial. 

4) Menentukan penilaiaan sosial. 

5) Sebagai dasar penilaian diri.Sebagai prestasi akademik. 

6) Mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain. 

7) Mempengaruhi prilaku orang lain (berbicara dengan keyakinan ). 

Dapat dikatakan bahwa dalam berkomunikasi secara verbal 

atau nonverbal , secara serentak menggunakan semua pancaindra kita 

dalam proses menerima dan mengirim berita. Bagaimana kita 

memakai panca indra tadi dan bagaimana penginterpretasi berita yang 

diterima sangat menentukan observasi kita.Walaupun tampaknya bayi 

tidak mampu berbicara, ternyata dia memilih bentuk komunikasi 

prabicara seperti : tangisan, celoteh, isyarat dan ekspresi emosional. 

Kemudian bentuk komunikasi prabicara ini berkembang 

menjadi peran bicara dalam berkomunikasi. Untuk mencapai ini 

dibutuhkan : persiapan fisik; kesiapan mental; model yang baik untuk 

ditiru; kesempatan untuk praktek; motipasi yang tinggi; bimbingan 
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yang tepat.Komunikasi yang berkaitan dengan proses berpikir harus 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Proses berpikir pada 

anak-anak dimulai dari yang kongkrit ke fungsional dan akhirnya 

keabstrak. 

5. Televisi dan Mental Anak 

a. Televisi 

Televisi adalah media media massa yang memancarkan suara 

dan gambar atau secara mudah dapat disebut dengan radio “with 

picture” atau “movie at home”. Televisi merupakan media yang 

paling efektif dan efisien dalam penyampaian pesan-pesan atau ide-

ide dari penyampaian pesan, karena media televisi tidak hanya 

mengeluarkan suara saja tetapi juga disertai dengan gambar dan 

warna.
47

 

Pada hakikatnya, media televisi lahir karena perkembangan 

teknologi.Bermula dari ditemukannya electrische teleskop sebagai 

perwujudan gagasan seorang mahasiswa Berlin (Jerman Timur) yang 

bernama Paul Nipkov.Hal ini terjadi antara tahun 1883-

1884.Akhirnya Nipkov diakui sebagai “Bapak” televisi. Akibat dari 

perkembangan teknologi komunikasi massa televisi, maka akan 

memeberikan pengaruh-pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara. 
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Televisi atau yang sering disebut dengan TV merupakan salah 

satu media massa yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat. TV adalah paduan radio (broadcast) dan film (moving 

picture). Para penonton dirumahrumah tak mungkin menangkap 

siaran TV, kalau tidak ada unsur-unsur radio.Tidak mungkin dapat 

melihat gambar-gambar yang bergerak pada layar pesawat TV, jika 

tidak ada unsur-unsur film.Suatu program TV dapat dilihat dan 

didengar penonton.Oleh karenanya telah dipancarkan oleh 

pemancar.Jika pemancarnya mati atau tidak di udara, maka mereka 

tidak bisa melihat apa-apa. Dalam segi ini prinsip pemancaran oleh 

pemancar TV dan prinsip penangkapan oleh pesawat TV adalah sama 

dengan prinsip radio. 

b. Mental pada anak 

Cukup banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya minat terhadap sesuatu, secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam 

individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, 

pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan yang berasal dari 

luar, mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan 

lingkungan masyarakat.
48
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1) Faktor Keluarga 

Keluarga merupakan satu unit sosial yang terdiri dari 

seorang suami,istri, anak-anak dan anggota keluarga yang 

lainnya. Keluarga, dimana anak diasuh dan dibesarkan 

berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

anak.Pola asuh orang tua dan keluarga sekelililngnya juga punya 

pengaruh terhadap minat anak untuk melakukan sesuatu. 

2) Faktor Sekolah 

Setelah anak di didik dalam lingkungan keluarga, 

selanjutnya anak memasuki dunia sekolah.Dalam sekolah, 

seorang anak membutuhkan suri tauladan yang dilihatnya secara 

langsung dari guru yang mendidiknya, baik itu berupa perilaku 

dan perbuatan gurunya. 

3) Faktor Lingkungan Masyarakat 

Lingkungan sosial atau masyarakat adalah semua orang 

(manusia lain) yang ikut mempengaruhi kita. Pengaruh sosial itu 

ada yang kita terima secara langsung dan ada yang tidak 

langsung.Pengaruh langsung misalnya, dalam pergaulan sehari-

hari dengan orang lain, kawan sepermainan dan sebagainya. 

Sedang pengaruh tidak langsung diantaranya melalui radio, 

televisi, buku, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.
49
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Ada beberapa pengaruh signifikan televisi bagi otak, terutama 

anak-anak diantaranya: 

1. Kondisi Terhipnotis 

Ketika kita menonton TV, pikiran kita tersugesti untuk 

tidur (seperti terhipnotis), suatu jalan menuju ke pikiran alam 

bawah sadar.Itu disebabkan karena pancaran layar TV yang bisa 

mengurangi gelombang otak kita sampai kondisi alfa atau 

relaksasi.Sebagian besar orang dalam hitungan 30 detik atau 3 

menit bisa mencapai kondisi alfa.
50

 

2. Mengurangi Daya Kritis 

Aktivitas otak kiri (berpikir logis) pindah  ke otak kanan 

(bersifat imajinatif).  Otak kanan tidak bisa menganalisa 

informasi  yang datang dari TV secara kritis, melainkan secara 

emosional. Oleh karena itu, orang yang banyak menonton TV tak 

bisa melihat realitas secara akurat. 

3. Kecanduan 

Dengan aktivitas otak kanan ketika nonton TV, badan 

mengeluarkan zat  kimia yang disebut   endorphin, sejenis obat 

penenang alami yang mirip heroin, yang membuat diri kita 

merasa baik. Hal tersebut membuat diri kita menjadi betah dan 

ketagihan menonton TV.Kondisi demikian membuat otak kanan 

menjadi terbuka setiap harinya, yang membuka peluang TV untuk 
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memprogram pikiran kita.Orang yang tak bisa menonton program 

favoritnya di TV bisa berakibat kecanduan obat-obatan, dan 

berdampak pada sikap mental gampang marah dan cemas. 

4. Mengurangi Kecerdasan 

Bisa mengurangi banyak aktivitas otak, menyebabkan 

menurunnya aktivitas di bagian bawah otak, dan menyebabkan 

menurunkan kecerdasan otak.
51

 

5. Merusak Otak 

Televisi adalah monster memakan otak. Otak kita lebih 

akfif ketika dalam kondisi tidur daripada  ketika menonton TV. 

Oleh karena itu, kesehatan otak kita ditentukan oleh seberapa 

banyak kita menggunakan otak kita.Terlalu banyak nonton TV 

bisa membuat kerusakan otak kita.Salah satu alasan mengapa 

aktivitas kotak begitu rendah ketika menonton TV, karena kita 

benar-benar tidak berpkir ketika nonton TV. Misalnya, ketika kita 

membaca,secara mental  kita menciptakan imaji-imaji dari apa 

yang kita baca. Hal itu membutuhkan kekuatan otak untuk 

melakukannya.  Jadi, dengan membaca bisa melatih otak untuk 

sehat. 

6. Mengurangi Daya Konsentrasi 

Perubahan gambar yang cepat di TV sebagai akibat 

teknik editing video yang trend saat ini membuat kita punya 
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peluang mengidap penyakit ADHA (attention deficit 

hyperactivity disorder), yaitu berkurangnya daya konsentrasi 

terhadap apa yang sedang dikerjakan. 

7. Meningkatkan Risiko Kematian 

Seperti yang dimuat di situs guardian.co.uk, para peneliti 

Australia melaporkan bahwa orang yang  banyak nonton  TV tiap 

harinya mempunyai peluang meninggal karena serangan jantung 

dan stroke. Orang yang duduk di depan TV lebih dari 4 jam sehari 

80% berkemungkinan meninggal akibat penyakit jantung dan 

pembuluh darah. Para peneliti memonitor 8.800 orang dewasa 

selama enam tahun untuk melihat apa dampak TV terhadap 

kesehatan jangka panjang mereka. Lebih lengkapnya  baca dan 

klik Watching Television Increases Risk Of Death From Heart 

Disease. Sebab-sebab lain adalah berkurangnya aktivitas fisik dan 

degenerasi otak. 

8. Melemahkan Perkembangan Otak Pada Anak 

Menonton TV lebih 4 jam sehari juga berbahaya bagi 

anak-anak. Karena otak anak masih dalam tahap perkembangan, 

terutama melemahkan frontal lobe (bagain otak yang bertanggung 

jawab terhadap kontrol impuls dan kemampuan konsentrasi. 

Jika frontal lobe rusak, akan berakibat pada sikap mental anak, 

yaitu anti sosial. 

http://www.guardian.co.uk/science/2010/jan/11/watching-television-increases-death-heart-disease
http://www.guardian.co.uk/science/2010/jan/11/watching-television-increases-death-heart-disease
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Ini bukan berarti tidak boleh menonton televisi, tetapi 

ada baiknya orang tua bisa memilih dan memilah mana yang baik 

dan buruk bagi anak-anak mereka.
52

 

c. Karakteristik Serial Televisi 

Serial televisi saat ini merupakan hiburan yang popular bagi 

masyarakat.Serial televisi dapat menjangkau lebih banyak audiens 

bahkan di daerah terpencil sekalipun.Berikut adalah karakteristik 

serial televisi:
53

 

1) Serial televisi merupakan sarana hiburan dengan jangkauan luas. 

2) Penayangannya lebih lama dibandingkan film atau hiburan yang 

lainnya. 

3) Seseorang akan lebih bisa ikut masuk kedalam alur cerita yang 

ditayangkan pada serial televisi karena cerita-ceritanya sangat erat 

dengan kehidupan sehari-hari. 

Dewasa ini beberapa stasiun televisi menayangkan serial 

animasi atau yang lebih dikenal dengan serial kartun yang banyak di 

sukai anak-anak. Istilah “animasi” berasal dari kata “anima” yang 

mempunyai arti jiwa,hidup, nyawa dan semangat. 

Serial Animasi adalah penayangan sebuah gambar dua 

dimensi yang seolah-olah bergerak karena kemampuan untuk selalu 

menyimpan atau mengingat gambar yang terlihat 
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sebelumnya.Serialanimasi selalu menampilkan sebuah cerita dan 

visual style yang khas dari character design.Sehingga serial animasi 

merupakan salah satu tayangan yang mempunyai karakter gambar 

menarik dan designkhas  yang di sukai anak-anak dibandingkan 

serial-serial lainnya. Mengingat secara umum anak-anak lebih cepat 

menangkap gambar dari pada tulisan. 

 



 
 

1 

 

BAB  III 

TEMUAN DAN PAPARAN DATA PENELITIAN 

 

A. Profil Madrasah Matholi’ul Huda 

1. Sejarah dan Landasan Berdiri 

Sejarah berdirinya Madrasah Matoli‟ul Huda itu bermula pada 

tahun 2002. Madrasah Matoli‟ul Huda yang beralmaat di Jl. Al-Basyariah 

Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo bermula dari 

keprihatinan akan tidak adanya madrasah diniah dilingkungan kami.
54

Kala 

itu sebenarnya sebelumnya sudah ada, karena mungkin kurang kordinasi 

atau kurang semangat dari sipelaksananya akhirnya hanya bisa bertahan 1 

tahun. Tidak lama kemudian proses mengajar mulai ada kembali karena 

keprihatin dengan adanya siswa siswi atau anak-anak yang masih berusia 

dini yang tidak bersekolah diniah atau tidak mendapatkan ilmu tentang 

keagamaan, maka kami bersama beberapa tema-teman yang satu pikiran 

maka kitamencoba menghidupkan lagi madrasah diniah ini. Dengan 

kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 5 hari yang dilaksanakan 

pada waktu setelah shalat magrib sampai sholat isyak yang bertempat di 

rumah bapak kiai Muhammad Toha sekaligis kepala madrasah pada saat 

itu, yaitu pada malam minggu, senin, selasa, rabu, kamis dengan keadaan 

yang sederhana, baik fasilitas maupun proses belajar pada saat itu. 
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Sekarang Madrasah Mato‟ul Huda pada tahun 2014 berpindah 

tempat yaitu di Mushola Al-Ikhlas karena alasan darurat, yang berjarak 

beberapa dari Rumah Kiai Muhammad Toha. Kegiatan belajar mengaja 

pun dirubah menjadi siang hari yaitu jam 14:30 – 16:00. Sekarang ini 

Madrasah Mato‟ul Huda sudah berjalan kurang lebih sekitar 17 tahun.
55

 

Adapun pendiri sekaligus guru pada saat itu adalah: 

a. Kiai Muhammad Toha 

b. Ustadz Kosim Junaidi 

c. Ustadz Mukhlis Hanifudin 

d. Ustadz Arifin 

2. Profil Murid Madrasah Matholi’ul Huda 

No 
Nama 

Siswa 

Tempat 

Lahir 

Tanggal 

Lahir 

Nomor 

Induk 

Siswa 

Kelas 
Nama 

Orang Tua 
Alamat 

1 
M. Ahsani 

Taqwim 

Ponorogo 03-Des-

06 
147 1 

Kosim J Lengkong 

Sukorejo 

2 
Misbahul 

Sururi 

Ponorogo 01-Mei-

06 
148 1 

Faqihuddin Lengkong 

Sukorejo 

3 
M. Azkal 

Azkia 

Ponorogo 03-Feb-

07 
149 1 

Nur Lengkong 

Sukorejo 

4 

Aditya 

Tubagus 

Imanul 

Akbar 

Ponorogo 01-

Agust-

09 
150 1 

Wahyudi 

Lengkong 

Sukorejo 

5 

M. Roid al 

Hanan 

Muwafah 

Ponorogo 26-Mei-

07 151 1 

Imron  
Lengkong 

Sukorejo 

6 

Zuhria 

Mahesa 

Akmala 

Sabuha 

Ponorogo 05-Mei-

08 
152 1 

Sohir 

Lengkong 

Sukorejo 

7 
Annisa siti 

Mutadziroh 

Ponorogo 15-Jan-

07 
153 1 

Panut Lengkong 

Sukorejo 
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8 

Devi 

Veronika 

Maharani 

Ponorogo 10-

Agust-

08 

154 1 

Boiran 
Lengkong 

Sukorejo 

9 

Bagaskara 

Zayyan A 

H 

Ponorogo 24-Apr-

08 160 1 

M Gufron 

Sultoni 
Lengkong 

Sukorejo 

10 

Bagus 

Bima 

Riyansyah 

Ponorogo 02-Apr-

05 135 2 

Sunar 
Lengkong 

Sukorejo 

11 
Riski Dwi 

Julianto 

Ponorogo 17-Jul-

05 
143 2 

Maji Lengkong 

Sukorejo 

12 

Fajar Amin 

Ramadhani 

Ponorogo 05-

Agust-

05 

145 2 

Ibat 
Lengkong 

Sukorejo 

13 

Gusnud 

Septian 

Ardana 

Ponorogo 14- 

Sep-04 158 2 

Katirin  
Lengkong 

Sukorejo 

14 

Dicky 

Anjas 

Saputra 

Ponorogo 11-Jul-

06 146 2 

Sarep 
Lengkong 

Sukorejo 

15 
Abid Zakia 

Sa‟bani 

Ponorogo 02-Okt-

06 
144 2 

Narto Lengkong 

Sukorejo 

16 
Fatrika Az-

Zahra Putri 

Ponorogo 07-Sep-

05 
159 2 

Fatkur Lengkong 

Sukorejo 

17 

Dwi 

Anggraini 

Ponorogo 02-

Agust-

04 

161 2 

Muib 
Lengkong 

Sukorejo 

18 

Zahwa 

Sayida 

Ramdhani 

Ponorogo 01-

Nov-05 136 2 

Handoko 
Lengkong 

Sukorejo 

19 

Nifda 

Hikmatul 

Hanidah 

Ponorogo 26-Jun-

06 134 2 

Munip 
Lengkong 

Sukorejo 

20 
Britania 

Fitria Afif 

Ponorogo 31-Okt-

06 
142 2 

Soleh Lengkong 

Sukorejo 

21 
Laura 

Musafira 

Ponorogo 12-Jul-

04 
142 2 

Tohari Lengkong 

Sukorejo 

22 

Afrira 

Ismatuk 

Abidah 

Ponorogo 19-Apr-

05 141 2 

Muklis  
Lengkong 

Sukorejo 

23 
Faisal 

Hamzah 

Ponorogo 05-Okt-

03 
137 2 

Suryono Lengkong 

Sukorejo 

24 

Ulfi 

Marifatun 

N 

Ponorogo 06-Sep-

02 119 3 

Samuri 
Lengkong 

Sukorejo 
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25 

Putri 

Najwa 

Nurfaita 

Ponorogo 10-Sep-

03 126 3 

Nur 

Solikhin 
Lengkong 

Sukorejo 

26 

Alditya 

Nugraha 

Afif 

Ponorogo 04-Jul-

03 127 3 

Sholeh  
Lengkong 

Sukorejo 

27 

M. Eko 

Juli 

Mustofa 

Ponorogo 30-Jul-

02 128 3 

Mazis 
Lengkong 

Sukorejo 

28 

Dimas 

Haru 

Pangertu 

Ponorogo 25-Okt-

02 129 3 

Hari 
Lengkong 

Sukorejo 

29 
Uluk Atin Pangkal 

Duri 

16-

Mar-03 
131 3 

Kadeni Lengkong 

Sukorejo 

30 

Salsabila 

Mazidatur 

Rahma  

Ponorogo 21-Apr-

04 133 3 

Samsudin 
Lengkong 

Sukorejo 

 

3. Struktur Organisasi Madrasah Matholi’ul Huda 

KEPALA DESA 

------------ 

KEPALA 
MADRASAH 

--------- 

KOMITE 
MADRASAH 

     MARIONO MUKHLIS 
HANIFUDIN 

K.MOH TOHA 

 

 

 

 

GURU 

Kls:I  

GURU 

Kls:II  

GURU 

Kls:III 

MIFTAKHUL 
JANNAH 

ST.NURHALIMAH ST.ZULFA 
NURLAILA 

 

 

 

 

 

 

SISWA / SANTRI 
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4. Visi dan Misi Madrasah Mato’ul Huda 

Visi dan Misi dari Madrasah Matholi‟ul Huda yaiti mencetak para 

generasi muda yang berakhlak mulia dan berpandangan maju serta berilmu 

dan berwawasan keagamaan.
56

 

5. Sarana dan Prasarana 

Untuk sarana dan prasarananya di Madrasah Matoli‟ul Huda ini 

masih cukup sederhana yaitu beradadi rumah, yaitu rumah salah satu 

tokoh sesepuh Madrasah Mato‟ul Huda yaitu bapak Kiyai Muhammad 

Toha.Yang kemudian sekarang ini pinda ke mushola yang ada di sebelah 

atau di beberapa jarak dari rumah bapak kiyai Muhammad toha. Adapun 

fasilitas Madrasah Matoli‟ul Huda sekarang ini yaitu disetiap kelas 

terdapat papan tulis, meja untuk guru dan murid, perpustakaan anak-anak 

dan alqur‟an, 2 tempat wudhu putra dan putrid, 2 toilet, di depan mushola 

juga terdapat halaman yang cukup luas tempat anak-anak bermain.
57

 

B. Tayangan Kartun Animasi Upin Dan Ipin 

Menjelang lebaran tahun 2008, Upin dan Ipin yang merupakan film 

kartun Malaysia menjadi idola baru para pemirsa televisi di Indonesia.Upin 

dan Ipin adalah film kartun yang menggunakan animasi gambar dan 

kecanggihan teknologi komputer yang sangat baik.Kepopuleran Upin dan Ipin 

kabarnya telah diangkat menjadi sebuah film layar lebar atau bioskop.Di 

Indonesia sendiri film kartun Upin dan Ipin tersebut ditayangkan oleh stasiun 

MNC TV setiap sore menjelang buka puasa.Banyak keluarga Indonesia yang 
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setia menonton film animasi Upin dan Ipin sambil menunggu menikmaati 

nikmatnya menu buka puasa di rumah.
58

 

Film kartun Upin dan Ipin menceritakan tentang kehidupan dua anak 

kecil di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat di mana mereka 

tinggal. Kepolosan, kenakalan dan kecerdasan seorang anak diceritakan 

dengan gaya yang cukup santun. Hal ini meningkatakan popularitas Upin dan 

Ipin maka Free Download Video kartun tersebut juga banyak ditunggu oleh 

para penggemar download gratis di tanah air. 

Upin dan Ipin mengambil jalan cerita sehari-hari yang seringkali 

ditemui anak-anak.Masalah dan konflik mampu mereka selesaikan dengan 

kepolosan dan keluarga mereka.Karakter yang dibangun untuk tokoh Upin dan 

Ipin juga sangan kuat dan lucu.Hal inilah yang membuat film kartun tersebut 

semakin banyak digemari masyarakat Indonesia.
59

 

C. Sejarah Pembuatan Upin Dan Ipin 

Pada awalnya Upin dan Ipin dibuat oleh Mohd Nizam Abdul Rozak, 

Mohd Sofwan Abdul Karin dan Usman Zaid, pare pemilik Les‟ Copaque. 

Ketiganya merupakan alumni dari multi Media University, Malaysia yang 

awalnya bekerja sebagai pekerja di sebuah organisasi animasi sebelum 

akhirnya bertemu dengan bekas pedagang minyak goring dan gas, H. 

Burhanuddin Radzi dan istrinya bernama H. Ainon Arif pada tahun 2005, lalu 

membuka organisasi Les‟ Copaque. 
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Vina Tri Hapsari, Pengaruh Intensitas Menonton Serial Animasi Upin Dan Ipin 

Terhadap Nilai-Nilai Moral Pada Siswa Sekolah Dasar (Skripsi: Universitas Muhammadiyah 
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Pada awalnya Upin dan Ipin ditayangkan khusus untuk menyambut 

Ramadhan pada tahun 2007 untuk mendidik anak-anak mengenak arti dan 

kepentingan bulan suci. Kata Safwan, “kami memulai seri animasi empat 

menit ini untuk menguji penerimaan pasar lokal serta mengukur bagaimana 

reaksi pada kemampuan penceritaan kami”. Sambutan meriah terhadap kartun 

pendek ini mendorong Les‟ Copaque agar menerbitkan satu musim lagi 

menyambut bulan Rmadhan yang seterusnya.
60

 

Nizam percaya bahwa aspek kebudayaan Malaysia yang berlatarkan 

sebagai sebuah kampung yang sederhana pasti dapat menarik minat pasar 

internasional.Seperti pada kartun animasi Doraemon asal Jepang dapat laris di 

seluruh dunia meski berlatarkan budaya setempat dan bukannya budaya 

internasional. Reputasi Les‟ Copaque sebagai organisasi terkenal mulai 

dibentuk oleh popularitas Upin dan Ipin bukan saja di Malaysia, malah 

dibeberapa negara lain yang mengimpor kartun ini khususnya Indonesia. 

Proses animasi Upin dan Ipin menggunakan perangkat lunak CGI 

Autodesk Maya. Di sebuah siding media perangkat lunak animasi pada tehun 

2009, ketua Perancang Les‟ Copaque, Fuad MD.Dan memberitahukan, “salah 

satu tujuan kami memilih kartun ini adalah karena dibuat amat 

mudah.Lagipula kami sudah berpengalaman membuat sebelum ini.” 

Pada tahun 2009, Nizam, Safwan dan Anas meniggalkan Les‟ Copaque 

untuk mendirikan sebuah studio animasi terbaru, yaitu Animonsta Studion, 
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namun seri animasi Upin dan Ipin masih tetap diteruskan di bawah pimpinan 

H. Burhanuddin sebagai direktur. 

D. Sejarah Penyiaran 

1. Episode pertama (2007) 

Episode pertama Upin dan Ipin disiarkan pada pukul 19.30 

malam jum‟at, sabtu dan minggu.Bersamaan dengan menyambut, bulan 

Rmadhan dan Idul Fitri, yang menceritakan Upin dan Ipin yang sedang 

belajar menghayati bulan yang mulia.
61

Empat episode pertama 

diperkenalkan pada awal bulan puasa, diikuti untuk hari berikutnya antara 

dua episodr baru bersamaan dengan menyambut lebaran.Seri ini 

memenangi anugerah Animasi Terbaik di Festival Film Antara bangsa 

Kuala Lumpur 2007. 

2. Upin dan Ipin Setahun Kemudian (2008) 

Episode kedua pun disiarkan pada 19.30 malam setiap episode. 

Episode kali ini terdiri dari 12 episode, episode yang paling awal disiarkan 

pada hari jum‟at, sabtu dan minggu selama bulan Ramadhan (tayangan 

pertama di awal bulan, tayangan ulang di akhir bulan) dan episode 

selanjutnya bersama dengan menyambut Hri Raya Idul Fitri dari 1 hingga 

6 Syawal. 

3. Media Nusantara Citra Televisi 

Televisi pendidikan Indonesia (TPI) telah resmi mengganti nama 

menjadi Media Nusantara Citra (MNC). Menyusul pergantian nama itu 
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maka label TPI di layak kaca berubah menjadi MNC TV mulai rabu, 20 

Oktober 2010. Media Nusantara Citra adalah konglomerasi media milik 

Hary Tanoesoedibjo. 

Menurut Arya Mahendra Sinulingga yang menjabat sebagai Head 

of Corporate Secretary MNC Grup, nama MNC TV dipilih karena alasan 

bahwa nama besar MNC sudah memiliki kualitas yang baik di industry 

media, khsusnya penyiar.
62

 

Perusahaan menilai bahwa kesan TPI yang dulu kurang bisa 

menjual atau kurang komersil.Hal ini terbukti dari rating acara TPI yang 

berada dinomor 4 tetapi dari sisi pendapatan tidak berhasil memberikan 

korelasi yang sesuai dengan rating tersebut.Karena itu. 

perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan nama demi 

perbaikan kesan dan dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan. 

Jika hubungan politik Indonesia dengan Malaysia sedang tak 

manis, justru Media Nusantara Citra Televisi (MNC TV) kian mesra. 

Betapa tidak, berkat tayangan anak Upin dan Ipin yang notabene asal 

Malaysia itu, MNC TV berhasil meraih sukses sebagai televisi peringkat 

pertama untuk tayangan anak.
63

 

Meledaknya tayangan anak itu bahkan mampu menyaingi progam 

anak di televisi lain, seperti Si Bolang dan Laptop Si Unyil, “sejak setahun 
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lalu  rating tayangan anak MNC TV meningkat drastis”, ujar Nana Putra, 

Managing Director MNC TV.
64

 

Karakter Upin dan Ipin sebenarnya sudah muncul di dalam film 

kartun produksi Les‟ Cpoaque berjudul Geng.Namun, kedua anak ini 

hanya menjadi bintang tamu dan bukan pemain utamanya.Burhanuddin 

kemudian melihat bahwa kedua karakter ini memiliki watak anak-anak 

yang alami dan gambaran anak Melayu pada umumnya. Setelah berdiskusi 

dengan sang istri untuk proses citra Upin dan Ipin, ia memutuskan untuk 

mengeluarkan karakter Upin dan Ipin dari serial Geng dan menjadikannya 

tokoh utama untuk serial baru. 

E. Komunikasi Dalam Animasi Upin dan Ipin 

Berbagai bentuk komunikasi banyak kita jumpai di film kartun upin 

ipin, hal ini menjadikan kartun upin dan ipin digemari oleh anak-anak pada 

saatini.Meskipun berbahasa Melayu tetapi tayangan film kartun animasi Upin 

dan Ipinsangat banyak memberikan ajaran positif pada anak-anak.Gaya bahasa 

yangdigunakannya menjadi populer dikalangan anak-anak bahkan orang 

dewasasekalipun.Seringnya menonton film kartun Upin Ipin menjadikan anak-

anak hafal dengan bahasa yang sering digunakannya baik dari segi kata-kata, 

kalimat maupundialek yang digunakan dalam film animasi tersebut.
65

 Contoh 

bentuk komunikasi yang terdapat dalam kartun upin dan ipin adalah: 
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1. Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi antarpersonal  adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil 

orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. 

Contoh adegan yang menggambarkan komunikasi ini dalam film kartun 

ipin dan ipin adalah pada: 

Upin :  Puase itu ape Opah 

Opah  :  Puase itu kite tak boleh makan, tak boleh minum,  dari 

pagi sampai petang, paham? 

Ipin  :  Haah, tak boleh makan, matilah. 

Kak Ros  :  Halah, tak ade matinye. 

Upin  :  Kenape kita puase Opah? 

Opah  :  Orang Islam wajib puase, Tuhan suruh. Sepaya kite tahu   

macem mane rasanye Orang yang kelaparan
66

 

 

2. Komunikasi Kelompok Kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang 

relative kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang 

sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu diantara mereka. Contoh 

adegan yang menggambarkan komunikasi ini dalam film kartun ipin dan 

ipin adalah pada: 

Opah :  Ha, duduk-duduk, makanlah dengan kenyang 

Ekhsan : Hai geng, habis ni kita beraye ke rumah pak Mail 

dengan tuk Dalang nak tak? 

Fizi :  Tapi geng, tapi tahun depan pak Mail kasih 2 ringgit. 

Rajoo :  Ha, iye. 

Ekhsan :  Alah, tok Dalang tuh lagi, tak nak buka pintu 

Upin :  Ih, gedengkotnya 

Mei Mei :  Ya lho, banyak bahil 
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Opah  :  Heh, udah-udah tak baik cakap macam tuh, kita pergi 

beraye untuk salam, minta maaf, bukan untuk duit, tapi 

kalau kita dapat duit, alhamdulillah 

Kak Ros :  ha, orang semue yang dapet dose dengan siape siape, 

baik pergi minta maaf.
67

 

 

3. Komunikasi dalam Kelompok Besar 

Bentuk komunikasi dalam kelompok besar dalam film kartun upin 

dan ipin terjadi pada saat disekolahan dimana ketika cara ehsan 

mengucapkan salam selamat pagi cikgu,dan siguru menjawab dengan 

selamat pagi murid-murid. Tentunya bentuk komunikasi ini berlangsung 

selama adegan di sekolahan. 

F. Pandangan Murid Madrasah Diniah Matoli’ul Huda Terhadap Kartun 

Upin dan Ipin 

Alasan mereka memilih kartun upin dan ipin disbanding dengan kartun 

yang lain karena cerita dalam kartun ini sangat lucu dan menrik murud-murid 

Madrasah Diniah Matoli‟ul Hudamereka menonton acara kartun upin dan ipin 

memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda-beda. Rata-rata diantara 

mereka menonton kartun upin dan ipin karena kartunnya lucu, menarik dan 

menghibur. Seperti yang diungkapkan oleh Akhsani Taqwim (10 tahun), 

murid kelas 3A: 

“anu pak..saya suka nonton kartun upin dan ipin danbiasanya saya 

nontonnya setiap sore dan minggu pagi, saya nontonnya kadang 

sendiri kadang juga sama adik, adik saya juga senang sama kartun 

upin dan ipin. 
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kalo yang saya suka dari kartun ini adalah tokoh-tokohnya lucu, upin 

dan ipinnya pinter, rajin,dan baik, sama kata-kata yang paling saya 

ingat dari upin dan ipin betul betul betul, macam mana ni mail. 

saya suka nonton upin dan ipin karenasaya jadi terhibur dan senang 

aja, ”
68

 

 

Selain itu tontonan dari kartun Upin dan Ipin bisa mempengaruhi anak-

anak. Baik dari segi ucapan maupun tingkah laku, dari salah satu tokohnya 

yang ditirukan oleh anak-anak. Oleh karena itu kartun tersebut sangat diminati 

oleh anak-anak. Seperti yang diungkapkan oleh Misbahul Sururi (11 tahun), 

murid kelas 3A: 

“saya juga suka banget pak sama kartun upin dan ipin, sama kartun 

yang lain juga suka seperti spongebab, pada zaman dahulu, adit sopo 

jarwo, boboiboy, pokoknya yang lucu-lucu. 

saya biasanaya sama adek nontonnya, kalau tokoh yang saya sukai 

buanyak bangetpak semuanya saya suka ada upin, ipin, mail, jarjit, 

mei-mei, ikhsan, dan susanti dari indonesia. Tapi saya paling suka 

sama mail karena sering ngomong dua singgit dua singgit dua singgit 

gitu.”
69

 

 

Meskipin kartun upin dan ipin berdialek Melayu, tetapi anak-anak 

masih dapat dengan mudah menyerap maksud dan tujuannya.Maka dari itu, 

anak-anak pun tidak mau melewati jam tayang kartun Upin dan Ipin. Seperti 

yang diungkapkan oleh Uluk Atun (10 tahun) murid kelas 3: 

“ya ngertilah pak, bedanyakan cuma sedikit sama bahasa Indonesia, 

kan kalau nonton upin dan ipin pas lagi bicara itu di televisi itu kan 

keluar artinya di bawah, karena setiap hari saya nonton ya jadi hafal 

sama artinya. 

Aku nonton upin dan ipin biasanya sore dan nontonnya sendiri pak, 

kalau tokoh yang paling saya suka itu mail, karena mail itu cerdik, 
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pinter, suka berjualan, dan dia suka menabung orangnya. Kata-kata 

yang paling saya ingat dari mail itu dua singgit dua singgit dua 

singgit”
70

 

 

Anak-anak murid madrasah diniah tidak hannya hafal dengan maksud 

dan tujuan dari bahasa Melayu, tetapi anak-anak juga sangat menyukai dengan 

logat gaya bicara bahasa Melayu di kartun upin dan ipin dan banyak diikuti 

oleh anak-anak yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Dimas Heru 

Pangestu (11 tahun) murid kelas 4: 

Kartun upin dan ipin saka suka banget, “eeemm…karena kalau bicara 

itu lucu pak, iye lah aku nak kesitu nantikaya gitu pak hehehe. 

Nontonnyasaya sore dan hari minggu, kalau sore sendiri dan klau hari 

minggu biasanya sama teman-teman, dan tokoh yang paling aku suka 

diupin dan ipin itu Ikhsan dan fizi pak, karena ikhsan hobynya sama 

dengan yaitu tukang makan. 

Kata-kata yang paling aku ingat dari ikhsan itu dia selalu bilang 

Sedapnyeee…
71

 

 

Pandangan seseorang terhadap suatu objek harus melalui proses 

pengenalan terlebih dahulu. Dengan pengenalan terhadap suatu objek, 

seseorang dapat mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan objek 

tersebut. Pengenalan terhadap kartun upin dan ipin, merupakan awal dari 

pemahaman yang dapat dilihat dari seberapa sering murid-murid menonton 

kartun tersebut. Dari pemahaman itulah muncul pendapat yang berbeda antar 

murid-murid. Seperti yang diungkapkan oleh Laila Nikmah (11 tahun) murid 

kelas 4: 
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“kalau dulu suka pak, tapi sekarang gak terlalu suka sudah bosen atau 

malas, dulu lihat tingkah tokohnya lucu menggemaskan, menghibur 

dan sering banget aku nontonnya, tapi sekarang menurutku tidak. 

Karenakartunnya membosankan sekarang, masa pagi, sore, hari 

minggu juga episodenya sering diulang-ulang dan itu-itu terus dan 

udah hafal aku sama ceritanya di televisi. 

Kalau tokohnya aku suka sama Mei-mei yang Comel, Mei-mei itu 

paling pintar, rajin, disiplin dan paling cantik. 

Kata-kata yang paling saya ingat dari Mei-mei itu kata Cik Gu, Cik 

Gu.”
72

 

Hal yang sama diungkapkan Oleh Ibnul Kayis (10 tahun) murid kelas 

4: 

“alah mas aku jarang nonton upin dan ipin saiki. Aku nonton upin dan 

ipin ki mong ge hiburan thok karo ge baturi adekku ben ra suntuk ng 

ngomah, seh nonton yo adekku. Menurutku kartun upin dan ipin ki elek 

saki mergo di bolan-baleni ae tayangane dadi ws jarang deloke.
73

 

Nek tokohe aku seneneg karo upin dan ipinne, mergo paling lucu 

kepalane botak tapi enek rambute siji hahaa 

Kata-kata seh paleng aku eleng neng kartun upin dan ipin ki “betul 

betul betul”.”
74

 
 

Ungkapan di atas adalah kelompok murid-murid yang jarang menonton 

kartun upin dan ipin dan tidak suka terhadap kartun upin dan ipin. 

G. Cara Berkomunikasi Murid Madrasah Diniah Matoli’ul Huda Setelah 

Menonton Kartun Upin dan Ipin 

Seperti yang telah disebutkan rumusan masalah berikutnya adalah 

bagaimana cara berkomunikasi murid madrasah diniah matoli‟ul huda setelah 

menonton kartun upin dan ipin. Cara berkomunikasi mereka setelah menonton 
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kartun tersebut diantaranya meniru gaya berbicara dan menggunakan kosa 

kata para tokoh kartun upin dan ipin. 

Pengaruh film kartun Upin dan Ipin terhadap anak-anak 5-11 tahun  

dirasa sangat kuat. Siswa-siswi Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda contoh 

anak-anak yang terpengaruh setelah menonton tayangan animasi Upin dan 

Ipin.Mereka menonton di MNCTV setiap hari pukul 18.00 WIB.Isi cerita 

dalam tayangan Upin dan Ipin sangat disukai oleh anak-anak, maka anak-anak 

meniru apa yang mereka lihat dan mereka dengar seperti pada percakapan 

sebagai berikut: 

Zuhria : kamu lagi apa?... 

Sani : lagi ngerjain pr.  

Zuhria : pr apa?... 

Sani : tugas fiqih kemarin.  

Zuhria : ohh yang isian itu ya?... 

Sani : betul... betul... betul. 

Zuhria : aku boleh lihat ga?  

Sani : boleh. 

 

Data tersebut menunjukan kata “betul... betul... betul” merupakan kata 

yang di ucapkan oleh Sani ketika menjawab pertanyaan dari Zuhria.Kata 

tersebut telah biasa Sani digunakan sebagai ungkapan persetujuan.Hal ini 

ternyata bukanlah kebetulan, karena setelah diteliti ternyata ucapan yang 

diutarakan oleh Sani terdapat kesamaan pada upin dan ipin yang berjudul 

“Pagi Raya” berikut teks dialognya. 

Kak Ros :  wah, cantiknya baju. 

Upin :  tengoklah siapa yang pakai, kita orang yangcomel ini. 

Ipin :  betul... betul... betul. 

Upin :  iyalah, iyallah... aka memang pandai jahit baju, kita 

sayang aka. 
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Ipin :  betul, terimakasih ya ka. Nanti buatkan baju opa pula. 

Opa :  iya lah...
75

 

 

Berdasarkan data dari tayangan upin dan ipin tersebut, kata  betul... 

betul... betulmerupakan kata yang sering digunakan oleh upin, ipin dan teman-

temannya. Kata betul... betul...betul, betul inilah yang sering didengar oleh 

Sani sehingga membuatnya meniru kata-kata tersebut ketika menjawab 

pertanyaan dari Zuhria 

Laila : roid jajan yuk.  

Roid : ayo, mau jajan apa?... 

Laila : kita beli sosis bakar, gimana kamu mau?... 

Roid : mau... mau...  

Laila : ehh gak jadi idCik Guudah masuk kelas . 

Roid : yaudah kita masuk kelas aja yuk. 

 

Data tersebut menunjukan kata  CikGumerupakan kata yang di 

ucapkan oleh Laila ketika memberitahu Roid bahwa Ibu guru sudah memasuki 

kelas, Kata tersebut telah biasa dia ucapkan untuk sebutan seorang guru. Hal 

ini ternyata bukanlah kebetulan, karena setelah diteliti ternyata ucapan yang 

diutarakan oleh Laila terdapat kesamaan pada tayangan upin dan ipin yang 

berjudul “seronoknya membaca” berikut teks dialognya: 

Ihsan  :  selamat pagi cikgu.  

Murid-murid  :  selamat pagi cikgu.  

Cikgu  :  selamat pagi murid-murid duduk. Murid- murid 

sudah bace buku cerite yang cikgu bagikan 

semalam?...  

Murid-murid  :  sudah cikgu.  

Cikgu  :  baiklah keluarkan buku itu.
76
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Berdasarkan data dari tayangan upin dan ipin tersebut, kata Cik Gu 

merupakan kata yang sering digunakan upin, ipin dan teman-temannya ketika 

seorang guru masuk kedalam kelas mereka, seperti ucapan ketua kelas mereka 

yaitu ihsan yang  mengatakan “selamat pagi cikgu”.Kata-kata  Cik Gu inilah 

yang sering didengar oleh Laila sehingga membuatnya meniru kata-kata 

tersebut ketika memberitahu Roid bahwa Ibu guru sudah memasuki kelas. 

Salsa :  kia kenapa ga jajan?... 

Dimas :  uangku udah abis.  

Salsa :  ini mau ngga aku bawa sosis goreng?  

Dimas :  sedaaapnye, mau mau...  

Salsa :  abisin aja aku udah kenyang.  

Dimas :  beneran sa?  

Salsa :  iya.  

Dimas :  makasih sa. 

 

Data tersebut menunjukan kata sedapnye  merupakan kata yang di 

ucapkan oleh Dimas ketika dia menyukai makanan yang tawarkan oleh Salsa. 

Kata  tersebut telah biasa dia gunakan ketika dia menyukai sebuah makanan. 

Hal ini ternyata bukanlah kebetulan, karena setelah diteliti ternyata ucapan 

yang diutarakan oleh Dimas terdapat kesamaan pada tayangan upin dan ipin 

yang sering di ucapkan oleh tokoh upin danipin dalam episode yang berjudul 

“episode awal ramadhan” berikut teks dialognya: 

Upin dan ipin  :  sedaaapnyeayam goreng.  

Upin :  aku tak dulu.  

Ipin  :  ih mane ade... jus... jus... orange aku punye aku 

punye.  

Upin :  eh apa tuh? Aku tak tengok. 

Ipin :  wah ipin...ipin... ini aku punye.  

Upin  :  mana ade, aku dapat duluan.  
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Kak ros  :  upin... ipin... jangan gaduh.77 

 

Berdasarkan data dari tayangan upin dan ipin tersebut, kata 

sedaaapnyemerupakan kata yang sering diucapkan oleh upun dan ipin.Kata 

sedaaapnyeinilah yang sering didengar oleh Dimas sehingga membuatnya 

meniru kata tersebut ketika Dimas menyukai makanan yang ditawarkan oleh 

Salsa. 

Dari data yang telah diperoleh, tayangan upin dan ipin merupakan 

tayangan kartun yang banyak digemari oleh semua kalangan terutama anak-

anak.Gaya bahasa yang digunakan oleh tokoh-tokoh dalam tayangan upin dan 

ipin sangat populer dikalangan anak-anak.Humor-humor yang natural dalam 

tayangan upin dan ipin bisa membius jutaan orang, baik anak-anak maupun 

dewasa termasuk siswa-siswiMadrasah Diniah Matholi‟ul Huda. Seringnya 

menonton tayangan upin dan ipin menjadikan anak tau betul dengan apa yang 

sering digunakan oleh tokoh-tokoh dalamtayangan tersebut seperti  betul... 

betul...betul, cikgu, saya suke... saya suke, dansedaaapnye.. 

Tayangan upin dan ipin juga bukan hanya menampilkanfilm animasi 

saja tetapi juga menggunakan bahasa Melayu, untuk itu timbulah minatdari 

anak-anak untuk menyaksikan tayangan upin dan ipin, setelah menyaksikan 

tayangan yang lucu dan berbahasa melayu, timbul hasrat untuk mencoba 

menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-harinya seperti yang di 

ucapkan oleh tokoh-tokoh dalam filmanimasi tersebut. 
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

A. Cara Berkomunikasi Film Animasi Upin dan Ipin 

Sebagai media hiburan televisi dapat memberikan kepuasan kepada 

pemirsanya melalui program-program yang bersifat menghibur dan 

menghilangkan kejenuhan. Terlepas dari fungsi atau pengaruh televisi baik 

langsung maupun tidak langsung, tidak semua program acara yang 

ditayangkan dapat diperoleh manfaatnya karena banyak dari siaran-siaran 

televisi tersebut yang tidak sesuai dengan sosio kultur bangsa Indonesia, 

sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan, sikap dan perilaku 

masyarakat khususnya anak-anak dan remaja.
78

 

Berbagai bentuk komunikasi banyak kita jumpai di film kartun upin 

dan ipin, hal ini menjadikan kartun upin dan ipin digemari oleh anak-anak 

pada saatini.Meskipun berbahasa Melayu tetapi tayangan film kartun animasi 

Upin dan Ipinsangat banyak memberikan ajaran positif pada anak-anak.Gaya 

bahasa yangdigunakannya menjadi populer dikalangan anak-anak bahkan 

orang dewasasekalipun.Seringnya menonton film kartun Upin dan ipin 

menjadikan anak-anak hafal dengan bahasa yang sering digunakannya baik 

dari segi kata-kata, kalimat maupundialek yang digunakan dalam film animasi 
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 Nurani Ahda, Pesan Dakwah Dalam Serial Kartun Upin Dan Ipin Episode Azam 

Puasa (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 5. 
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tersebut.
79

Bentuk komunikasi yang terdapat dalam kartun upin dan ipin 

adalah:  

4. Komunikasi Antarpersonal 

Komunikasi antarpersonal  adalah proses pengiriman dan 

penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil 

orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. 

Contoh adegan yang menggambarkan komunikasi ini dalam film kartun 

ipin dan ipin adalah pada: 

Upin  :  Puase itu ape Opah 

Opah  :  Puase itu kite tak boleh makan, tak boleh minum,   dari 

pagi sampai petang, paham? 

Ipin  :  Haah, tak boleh makan, matilah. 

Kak Ros  :  Halah, tak ade matinye. 

Upin  :  Kenape kita puase Opah? 

Opah  :  Orang Islam wajib puase, Tuhan suruh. Sepaya kite tahu   

macem mane rasanye Orang yang kelaparan
80

 

Dari kutipan dialog di atas menunjukkan kalau Upin danIpin 

meskipun masih kecil sudah dikenalkan oleh Opah mengenaipuasa 

Ramadan.Hal serupalah yang perlu dilakukan oleh paraorang tua untuk 

mengenalkan puasa sejak dini. 

5. Komunikasi Kelompok Kecil 

Komunikasi kelompok kecil adalah sekumpulan perorangan yang 

relative kecil yang masing-masing dihubungkan oleh beberapa tujuan yang 

sama dan mempunyai derajat organisasi tertentu diantara mereka. Contoh 
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adegan yang menggambarkan komunikasi ini dalam film kartun ipin dan 

ipin adalah pada: 

Opah :  Ha, duduk-duduk, makanlah dengan kenyang 

Ekhsan : Hai geng, habis ni kita beraye ke rumah pak Mail 

dengan tuk Dalang nak tak? 

Fizi :  Tapi geng, tapi tahun depan pak Mail kasih 2 ringgit. 

Rajoo :  Ha, iye. 

Ekhsan :  Alah, tok Dalang tuh lagi, tak nak buka pintu 

Upin :  Ih, gedengkotnya 

Mei Mei :  Ya lho, banyak bahil 

Opah  :  Heh, udah-udah tak baik cakap macam tuh, kita pergi 

beraye untuk salam, minta maaf, bukan untuk duit, tapi 

kalau kita dapat duit, alhamdulillah 

Kak Ros :  ha, orang semue yang dapet dose dengan siape siape, 

baik pergi minta maaf.
81

 

Dari kutipan dialog di atas dapat kita lihat bagaimanakerukunan 

yang ada diantara Upin dan Ipin serta niatan Upin dan Ipin beserta kawan-

kawanya untuk meminta maaf kepada semua tetanggayang pernah mereka 

jahili. 

6. Komunikasi dalam Kelompok Besar 

Bentuk komunikasi dalam kelompok besar dalam film kartun upin 

dan ipin terjadi pada saat disekolahan dimana ketika cara ehsan 

mengucapkan salam selamat pagi cik gu,dan siguru menjawab dengan 

selamat pagi murid-murid. Tentunya bentuk komunikasi ini berlangsung 

selama adegan di sekolahan. 

Dengan berbagai bentuk komunikasi yang terdapat dalam film 

kartun upin dan ipin menjadikan bahasa yang terdapat dalam film ini 
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populer di kalangan anak-anak dan orangtua menganggap hal ini baik 

dikarenakan diselipi dengan adegan moral pembelajaran yang baik.  

B. Pandangan Murid Madrasah Diniyah Matholi’ul Huda Terhadap Kartun 

Upin & Ipin Yang Sering Ditonton Oleh Mereka 

Saat ini ada salah satu film kartun yang aman bagi anak.Film ini 

membawa pesan dakwah di setiap episodenya. Bahkan di film ini 

menceritakan kehidupan sehari-hari dan merupakan pengalaman sehari-hari 

anak-anak di lingkungannya, dapat berupa kenakalan-kenakalan dalam 

permainan, peristiwa di sekolah, kejadian di seputar rumah sang tokoh, atau 

kehidupan semua tokohnya dalam pergaulan sosial di 

lingkungannya.
82

Tayangan kartun animasi Upin dan Ipin adalah tontonan 

yang paling aman untuk anak-anak.Meskipun berbahasa melayu, tontonan 

Upin dan Ipin banyak memberi ajaran positif pada anak. 

1. Kartun Upin & Ipin Mengandung Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Untuk episode tarawih dalam tayangan Upin dan Ipin mengandung 

nilai keagamaan yang sangat kuat.Tokoh-tokoh di dalamnya pun sangat 

beragam asal suku bangsanya, seperti tokoh Mei-mei yang dalam cerita 

Upin dan Ipin adalah keturunan China, Jarjit dari India.Hal tersebut 

mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menghargai sesame 

manusia tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan antar 

golongan. Adapun dialog atau teks percakapannya dalam serial kartun 

tersebut sebagai berikut: 
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“Kak Ros, cepat lah…kita orang nak pergi sembahyang tawareh lah 

ni, bersolek lah tu.! Betul betul betul, Opah sembahyang tawareh tu 

ape?iiss, terawih…sembahyang tarawih in ade di bulan puase aje. 

Siape rajin buat,banyak pahale die, faham?ooo…macam tu. 

Wah, lamanye akak..! isss..nah kamu berdua ajangan buat bising di 

sura nanti, yaa?
83

 

 

Kutipan percakapan di atas merupakan bentuk kalimat nasihat saat 

itu Opah menasihati upin dan ipin yang menanyakan mengenai salat 

tarawih tapi menyebutnya dengan tawareh. Terjadi saat upin dan ipin dan 

juga opah yang sedang menunggu kak ros di depan rumah untuk melakukan 

shalat tarawih di hari pertama. Sambil menunggu kak ros mereka 

menanyakan apa itu tarawih kepada opah. Dan opah pun menjawab bahwa 

tarawih itu ada di bulan puasa aja. Siapa yang mengerjakan puasa akan 

mendapat pahala yang besar. Pesan tersebut mengandung pesan akidah 

iman kepada Allah karena membahas mengenai amal untuk mendapatkan 

pahala dari Allah. 

Opah juga menjelaskan tentang shalat kepada upin dan ipin: 

Opah :  sembahyang dan puase tu wajib, semua orang mestu buat, 

ibadah yang lebih tu macam berdoa, minta ampun banyak-

banyak dari Allah, bertadarus, ngaji ramai-ramai. 

Upin :  tapi, macam mana opah? Kite baru mulai mukaddam. 

Opah :  tak ape, dengan orang mengaji tu ibadah, dapat pahale, 

sebab tu opah cakap, kalo pergi surau tu jangan main.
84

 

 

Dialog tersebut menjelaskan bahwa sembahyang maupun puasa 

merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan oleh orang islam. Walaupun 

upin dan ipin masih kecil namun opah tetap menyuruhnya karena 
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sembahyang dan puasa merupakan ibadah wajib yang harus ditanamkan 

sejak kecil agar nantinya tidak memberatkan mereka apabila sudah 

menginjak dewasa. Apabila shalat sudah ditanamkan sejak dini maka akan 

menjadi sebuah kebiasaan bagi anak. 

Seperti rutinitas yag dilakukan Upin dan Ipin dalam kesehariannya. 

Hal ini tercermin dalam dialog pada episode 1 yang berjudul ”Esok Puasa”, 

ketika Upin dan Ipin sedang bermain kelereng di halaman, terdengan suara 

Adzan, terjadilah dialog: 

Upin   : ha, magrib. Cepat balik  

Kak Ros  : Upin, Ipin.  

Rajoo  : Hei tunggu. 

Kak Ros : hah, cepat mandi, habis habis sembahyang Mengaji.
85

 

 

Dialog tersebut menjelaskan bahwa, Rutinitas Salat yang dilakukan 

Upin dan Ipin adalah pembuktian bahwa mereka selalu melaksanakan 

ibadah yang telah diperintahkan Allah. 

2. Kartun Upin & Ipin Mengandung Nilai Moral 

Kartun upin dan ipin selain mengandung nilai-nilai agama islam, 

dalam film ini juga tercermin dari sikap dan kebiasaan Upin dan Ipin ketika 

memasuki rumah dan bertamu kerumah orang lain. Adapun dialog atau teks 

percakapannya dalam serial kartun tersebut sebagai berikut: 

Upin dan Ipin  : Assalamualaikum, Atok o Atok.  

Atok   : Waalaikumsalam,  

 

Dan setelah Upin dan Ipin pulang  
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Upin dan Ipin  : Atok, Assalamualaikum. 

 

Dalam film ini juga dijelaskan shadaqah yang ditunjukkan dalam 

episode 18 yang berjudul ”Berkat” yaitu ketika atok memberikan uang 

kepada Upin dan Ipin beserta teman-temannya. 

Upin : Heh Atok, udah kenyang lah, nak balik nih.  

Ipin : Betul, betul, betul.  

Atok : Nah balik lah, hah sinih.  

Upin : Wah, banyaknya Atok nak bagi. 

Atok : Bukan semua untuk kau.ha, nadah tangan.  

Ipin : Makasih Atok,  

Atok : Same-same  

Upin : Makasih Atok
86

 

 

Dari penggalan kutipan dialog di atas menggambarkan bagaimana 

kegembiraan anak-anak yang mendapatkan uang dari tok Dalang. Pesan 

yang ingin disampaikan dalam episode ini adalah keikhlasan tok dalang 

dalam memberikan shadaqah, meskipun dia hidupnya sederhana tetapi 

selalu berusaha untuk bersedekah dan menyebarkan kesenangan bagi orang 

lain. 

3. Kartun Upin & Ipin Mengandung Nilai Toleransi 

Toleransi (tasamuh) adalah Menghargai dan menghormati 

keyakinan orang lain (agama lain) untuk melaksana-kan keyakinan 

tersebut, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tauhid bahwa hanya Islam 

yang benar.
87

Pendidikan toleransi dalam film Upin dan Ipin terdapat pada 
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Episode 2 “Dugaan” .Adapun dialog atau teks percakapannya dalam serial 

kartun tersebut sebagai berikut: 

Upin  :  Huh, Penantnya.  

Ipin  :  Hauslah Pula  

Rajoo  :  ha, siapa orang menang, mari kita belanja barang 

minum 

Upin dan Ipin  :  Baik bos.  

Mei mei :  Eh, kamu berduakan pause  

Upin dan Ipin   :  Puase-puase  

Rajoo  :  Halah tak pe, orang tak tahu  

Upin dan Ipin  :  Betul betul betul  

Mei mei :  Tak boleh, lu punya tahu o, nanti lu punya Tuhan 

marah, mana boleh main-main.  

Upin  :  Ha, Mei mei betul.  

Ipin  :  Betul betul betul 

Rajoo  :  Iya lah, Mei Mei betul. Kita semua baliklah
88

 

 

Dari kutipan dialog di atas memberikan pelajaran kepada kita kalau 

kita harus bisa toleransi, menghormati orang lain yang sedang berpuasa. 

4. Kartun Upin & Ipin Mengandung Nilai Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atau tingkah laku atau 

perbuatan, baik yang disengaja mauun yang tidak sengaja. Tanggung jawab 

dapat diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan suatu kewajiban. Setiap 

individu dituntut mampu mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia 

katakan ataupun dilakukan melalui tindakan-tindakan.Pendidikan toleransi 

dalam film Upin dan Ipin terdapat pada episode 16 yang berjudul ”Malam 

Syahdu”. Adapun dialog atau teks percakapannya dalam serial kartun 

tersebut sebagai berikut: 
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Kak Ros :  Upin dan ipin, mari tolong Kak Ros, cepat!  

Upin :  Halah, banyak lagi nih,  

Kak Ros :  Cepat.  

Upin :  Cepatlah, Kak Ros bising tuh.  

Kak Ros  :  Ha, bentang tikar tuh!  

Upin :  Siapa nak datang ni Kak Ros.  

Kak Ros  :  Tengoklah kau nanti.  

Upin :  Tariklah,  

Ipin  :  Ha ialah, dasar betul dia minta tolong nak marah-marah 

pula. 

Upin :  Ha, apalah kau ini itulah betul-betul.  

Ipin :  Memanglah, macam mana yang betul.  

Upin  :  Hih, inilah ku buat, hem, begitu kok susah. His, kau ini, 

ni sekali lagi.  

Ipin  :  Hah, habis ni kita lepas same-same, 123  

Kak Ros :  Apa bising-bising tuh, nanti kau nak gajo.  

Upin  :  Tak gajo, gurau aje.  

Ipin  :  Betul, betul, betul. 
89

 

Upin :  Tak pe, kite coba lagi sekali. Aku pencet sini tarik 

sampai habis, jangan lepas.jadi?  

Ipin  :  Jadi. Kak Ros : Ha, dah siap? Ni ambil ketupat nih. 

Ipin  :  Tak boleh Kak.  

Kak Ros  :  kenape tak boleh? Yah, kenapa nih, lipatlah ujung 

tikarnya kebelakang.  

Upin dan Ipin : ye, Berjaya 

 

Dalam dialog di atas tersirat nilai pendidikan bahwa meskipun 

sesulit apa pun tugas yang kita emban harus bisa kita selesaikan dengan 

usaha semaksimal mungkin. 

C. Cara Berkomunikasi Murid Madrasah Diniyah Matholi’ul Huda Setelah 

Menonton Katun Upin &Ipin Terhadap Perilaku Komunikasi 

Salah satu stasiun televisi swasta menayangkan sebuah film kartun 

yang saat ini sedang menjadi idola bagi anak-anak Indonesia yaitu film kartun 

asal Negeri Jiran yang berjudul upin dan ipin.Karakter para tokohnya yang 
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https://www.youtube.com/watch?v=nGvP2ms_yL8dalam, (diakses pada tanggal 16 
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unik dan ceritanya yang riil menjadi sebuah daya tarik tersendiri buat anak-

anak.Ini terbukti saat ini tokoh kartun Ipin dan Upin sedang menjadi 

fenomena.Tidak hanya filmnya yang digemari, bahkan barang-barang yang 

bergambar tokoh kartun tersebut juga sedang menjadi incaran bagi anak-anak.  

Ipin dan Upin diceritakan dalam film kartun itu sebagai anak yatim 

piatu, mereka hanya diasuh oleh nenek dan kakaknya. Merekalah selalu 

mengajarkan kebaikan kepada upin dan ipin, apa yang boleh dilakukan dan 

apa yang tidak boleh dilakukan adalah sesuatu yang selalu menjadi nasehat 

mereka kepada upin dan ipin. Di antara pelajaran yang disuguhkan pada film 

kartun Ipin dan Upin, salah satu contohnya yaitu, keharusan menghormati 

orang yang lebih tua, kerugian akibat menyia-nyiakan waktu, hal-hal yang 

tidak boleh dilakukan pada waktu menjalankan ibadah puasa, bahkan 

pelajaran mengenai cara merawat gigi juga turut diajarkan pada film ini.  

Sungguh film ini tidak hanya menyajikan sebuah tontonan yang 

menarik buat anak-anak kita, namun juga sangat edukatif. Pada film kartun 

yang berasal dari negara-negara lain, hanya memberikan fantasi bagi anak-

anak. Tidak jarang film-film kartun tersebut bahkan menyuguhkan sesuatu 

yang akan memberikan dampak negatif bagi anak yang menontonnya. Seperti 

film kartun yang selalu menampilkan adegan perkelahian, yang akhirnya 

membuat anak menirukan adegan tersebut dengan berkelahi melawan 

temannya sendiri, karena anak akan mempunyai kecenderungan untuk 

menirukan apa yang dilihatnya. 
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Pesan-pesan yang disampaikan oleh film upin dan ipin di tangkap oleh 

anak-anak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan si anak tersebut. Efek 

komunikasi pada anak-anak akan beragam walaupun mereka menerima 

sebuah isi pesan yang sama. Masing - masing anak mempunyai perhatian, 

minat dan keinginan berbeda yang dipengaruhi faktor psikologis yang ada 

pada diri anak tersebut. 

Film kartun upin dan ipin ini menceritakan tentang kehidupan sehari - 

hari anak - anak sehingga, tidak hanya menonjolkan segi hiburan tetapi 

mengandung unsur yang tinggi bagi anak - anak.Sehingga anak - anak pun 

bisa belajar banyak dari kisah upin dan ipin. Menonton setiap haripun orang 

tua tidak perlu mengkhawatirkan lagi akan dampak dari film kartun ini. 

Karena film kartun ini menonjolkan segi pendidikan di kalangan anak - anak 

dan memang sesuai dengan karakter anak.Film kartun upin dan ipin ini 

mempunyai keunikan yang tinggi. Dengan kemasan yang unik ini menjadikan 

anak - anak selalu menirukan gaya bahasa dan kata - kata yang ada di dalam 

film kartun upin dan ipin. Tentunya tanpa disadari keberadaan film kartun 

upin dan ipin juga mempengaruhi para murid madrasah diniyah matholi‟ul 

huda dalam hal cara berkomunikasi, berikut adalah hal yang ditiru oleh murid 

madrasah diniyah matholi‟ul huda dalam hal komunikasi: 

1. Mengetahui Bahasa Melayu 

Kekhasan bahasa melayu Malaysia dapat kita lihat terutama pada 

tata ucap, morfologi dan juga kosa katanya.Tataran sintaksis memang 



86 
 

 

 

belum terlalu mencirikan kekhasan tertentu.Tataran ini memang mengalami 

perubahan yang sedikit lambat dari tataran-tataran lainnya. 

Contoh: bahasa mealyu yang sering diucapakna oleh murid 

Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda adalah: Cikgu, Seronok, Comel dan 

sebagainya. 

2. Gaya Bahasa Anak-Anak 

Film kartun upin dan ipin menjadi kartun yang paing digemari 

oleh anak-anak pada saat ini.Gaya bahasa yang digunakannya menjadi 

populer dikalangan anak-anak bahkan orang dewasa sekalipun.Dengan 

humor-humor yang natural film kartun upin dan ipin bisa membius jutaan 

orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. 

Seringnya menonton film kartun upin dan ipin menjadikan anak-

anak murid madrasah diniyah matholi‟ul huda hafal dengan bahasa yang 

sering digunakannya seperti :selamat pagi cikgu, betul-betul-betul, hemm 

ayam goreng, tak ape. Anak-anak murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul 

Hudamenjadi sering menirukan bahasa-bahasa tersebut. Mereka begitu 

menggemari film kartun upin dan ipin, sehingga mereka juga memahami 

akan karakter-karakter bahasa yang digunakannya pada setiap pemainnya. 

Dari berbagai gaya bahasa yang digunakan oleh para tokoh pemain di film 

kartun upin dan ipin semua bisa dikuasai oleh anak-anak yang sering 

menontonnya. 

Minat anak-anak untuk menonton film kartun upin ipin sangat 

tinggi, itu disebabkan karena pada penggunaan bahasanya yang khas dan 
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unik yaitu bahasa melayu. Sehingga banyak anak-anak yang menirukan 

gaya bahasa upin ipin lalu mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Logat bahasa melayu sendiri sangat lucu diucapkan oleh upin ipin hingga 

anka-anak menirukan gaya bahasa upin ipin. Untuk itu film kartun Ipin dan 

Upin layak ditonton oleh anak-anak Indonesia, karena tidak hanya 

menawarkan hiburan tetapi juga memberikan pelajaran moral, agama, etika 

dan budaya yang saat ini jarang sekali diberikan oleh tayangan televisi. 

Sudah saatnya juga para orang tua lebih selektif untuk memilihkan 

tontonan (walau itu film kartun) yang lebih berguna dan sesuai dengan usia 

anak-anak yang akan menonton tayangan tersebut. Jangan biarkan mereka 

tanpa pendampingan 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil peneliti mengenai Implikasi Animasi Kartun Upin & Ipin 

Terhadap Komunikasi Siswa-Siswi Madrasah Diniyah (Studi Kasus tayangan 

animasi Upin & Ipin pada Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda Desa 

Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan bahwa: 

1. Bentuk komunikasi yang terdapat dalam kartun upin dan ipin adalah 

komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi 

dalam kelompok besar. 

2. Tayangan kartun animasi upin dan ipin adalah tayangan yang baik karena 

mengandung nilai pendidikan islam, mengandung nilai moral, 

mengandung nilai toleransi, mengandung nilai tanggung jawab. 

3. Murid Madrasah Diniyah Matholi‟ul Huda mengetahui bahasa Melayu 

karena menonton televisi dan mereka menggunakan gaya bahasa melayu 

seperti selamat pagi cikgu, betul-betul-betul, hemm ayam goreng, tak ape 

karena merkasiring mengucapkan bahasa Melayu seperti Cikgu, Seronok, 

Comel. 

B. Saran 

1. Bagi mereka yang berkecimpung di media massa televisi, harus selalu 

mengingat besarnya pengaruh televisi terhadap khalayak, sehingga dalam 

merencanakan progam siaran harus selalu diusahakan kemungkinan 

88 
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timbulnya pengaruh-pengaruh yang tidak diinginkan, sebaliknya, justru 

mampu memberikan hal-hal yang positif bagi perkembangan jiwa serta 

mampu menunjang kesejahteraan hidup mereka. 

2. Bagi orang tua, guru dan para ahli terutama yang bertanggung jawab 

terhadap pendidikan agar memperhatikan anak di rumah dan murid di 

sekolah. Lebih baik anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai positif yang 

diangkat dalam film animasi kartun Upin dan Ipin, membuat anak belajar 

tentang nilai dan norma. Menjelaskan juga kepada anak tentang sosiologi, 

budaya, dan geografi, serta hal-hal positif lain yang bisa digali dari film 

ini. 

3. Bagi pemerintah dan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) agar 

memperhtikan film yang akan ditayangkan terutama film khusus anak-

anak. 

4. Bagi IAIN (Institus Agama Islam Negeri), khususnya Progam Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam agar bisa mengembangkan laboratorium 

bahasa dengan menyuguhkan tayangan yang mengandung nili-nilai  

kebaikan. Salah sataunya menggunakan pemilihan kata yang tepat untuk 

memperoleh unsure-unsur yang baik dalam materi berdakwah. 
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