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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Perkembangan Moral Anak Usia Dini  

1. Hakekat Anak Usia Dini  

Menurut Benyamin(dalam Mutiah2010) anak usia dini (0-8 tahun) 

Usia ini sering disebut “usia emas” (the golden age) masa yang datang 

hanya satu kali dan tidak dapat diulangi lagi, masa ini sangat menentukan 

anak dalam mengembangkan potensinya dan menentukan pengembangan 

kualitas manusia di masa depannya.  

Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun, dimana pada 

masa ini banyak terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan yang terjadi 

disemua aspek perkembangan pada diri anak. Dapat dilihat dari munculnya 

refleks-refleks yang merupakan dasar kepekaan terhadap stimulus, 

munculnya celoteh yang akan berkembang menjadi kemampuan 

berkomunkasi, anak mampu berjalan, berlari dan melatih kemandiriannya, 

anak mampu berekplorasi dengan lingkungannya, anak belajar sikap dan 

perbuatan yang baik, belajar mengenal agama yang dianut dengan 

mengikuti orang tuanya beribadah (Pratisti, 2008).  

Menurut Pangastuti (2014) anak adalah manusia kecil yang memiliki 

potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik 

tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa, sekalipun anak 

itu kembar namun dalam pertumbuhan dan perkembangannya akan 
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berbeda. Selanjutnya menurut Mulyasa (2012) anak usia dini adalah 

individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat, bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. 

Anak usia dini memiliki rentang usia yang sangat berharga dibanding usia-

usia selanjutnya karena perkembangan kecerdasannya sangat luar biasa. 

Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik, dan berada pada masa 

proses perubahan berupa pertumbuhan, perkembangan, pematangan, dan 

penyempurnaan, baik pada aspek jasmani maupun rohaninya yang 

berlangsung seumur hidup, bertahap, dan berkesinambungan. Masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat ini biasa dikenal 

dengan masa golden age atau masa keemasan. 

Karena anak usia dini unik, mereka tumbuh dan berkembang dengan 

caranya sendiri yang khas. Karakteristik yang khas pada anak usia dini 

menurut Kartini Kartono (dalam Syaodih, 2005) adalah ia mengungkapkan 

bahwa anak bersifat egosentris yaitu anak memandang dunia sesuai 

dengan pemahamannya sendiri yang dibatasi oleh pikiran dan perasaannya 

yang masih sempit. Anak masih sangat terpengaruh oleh akalnya yang 

masih sederhana sehingga belum dapat memahami perasaan dan pikiran 

orang lain. selanjutnya anak-anak memiliki relasi sosial yang primitif, 

anak masih mengangap kondisi yang ada disekeliling anak adalah sama 

dengan apa yang dirasakan anak. Misalkan ketika dirinya asik memakan 

bekal dan temannya menangis karena tidak membawa bekal hal ini bagi 

anak tidak ada masalah, namun ketika guru mengajak anak-anak untuk 
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berbagi karena ada teman yang tidak membawa bekal disini secara 

perlahan anak akan menyadari bahwa temannya menangis karena lapar, 

tidak bawa bekal dari rumah.  

Kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan, 

penghayatan anak tentang sesuatu diekspresikan secara bebas, spontan, 

dan jujur baik dalam mimik, tingkah laku maupun bahasanya. Anak tidak 

dapat berbohong atau berpura-pura, anak mengekspresikannya secara 

terbuka. Sikap hidup yang fisiognomis, yaitu anak secara langsung 

memberikan sifat konkrit atau nyata dari apa yang dilihatnya. Anak belum 

dapat membedakan mana benda yang hidup dan benda mati, anak masih 

menganggap semua benda adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan 

seperti dirinya.  

Selanjutnya asumsi dasar mengenai anak usia 4-6 tahun menurut 

Agus dkk (2009) adalah anak berkembang melalui beberapa tahap, bahwa 

setiap anak itu unik ditunjukan dengan setiap anak selalu mengembangkan 

pola reaksi terhadap rangsangan atau kejadian yang dialaminya, setiap 

anak akan berkembang dengan tempo dan kecepatan yanag berbeda-beda. 

Selanjutnya anak akan berkembang melalui beberapa tahap, perkembangan 

aspek fisik, kognitif, maupun intuitif saling berkaitan sedangkan 

perkembangan itu sendiri merupakan rangkaian perubahan yang bersifat 

maju berkelanjutan, teratur, mulai dari yang global sebelum menuju 

kepada yang paling sederhana kemudian terarah ke yang majemuk. Karena 

anak adalah pembelajar yang aktif, belajar bagi anak merupakan 
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segalasesuatu yang dikerjakan ketika ia bermain. Bermain merupakan 

wahana belajar dan bekerja secara alamiah bagi anak. Anak usia dini 

senang memperhatikan, mencium, membuat suara, meraba dan mengecap. 

Lingkungan yang banyak memberikan rangsangan mental dapat 

meningkatkan kemampuan belajar anak.  

Sependapat dengan pendapat di atas, Menurut Ratna (2014) 

karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut, anak selalu bergerak 

aktif untuk memenuhi rasa ingin tahu yang ada pada dirinya sebagai 

bentuk bahwa pada masa ini merupakan masa yang potensial untuk anak 

belajar. Anak juga bersifat egosentris, dia selalu ingin menang sendiri, apa 

yang diinginkannya harus selalu dituruti. Maka butuh kerjasama yang baik 

dari orang tua agar anak tidak tumbuh menjadi anak yang manja ketika apa 

yang dikehendaki oleh anak selalu dituruti. Anak juga memiliki daya 

perhatian yang pendek, anak memiliki daya perhatian yang pendek maka 

ketika anak diam memperhatikan sesuatu pasti tidak akan lama dan anak 

akan aktif kembali bergerak, maka dikenal dunia anak adalah dunia 

bermain, karena anak belajar melalaui bermain  

2. Perkembangan Moral Anak  

Perkembangan moral pada anak usia dini harus berkembang dengan 

optimal agar anak-anak dapat mengetahui mana saja perilaku yang baik 

dan buruk yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  Menurut 

Chaplin (dalam Mujib, 2002) ada 4 arti perkembangan : (a) perubahan 

yang berkesinambungan dan progresif dalam organisme, mulai lahir 

Pengaruh Film Upin Ipin…, Miswahyuningsih, FKIP UMP, 2016



10 

 

sampai mati; (b) pertumbuhan; (c) perubahan dalam bentuk dan dalam 

integrasi dari bagian-bagian jasmaniah kedalam bagian-bagian fungsional; 

dan (d) kedewasaan atau kemunculan pola-pola dari tingkah laku yang 

tidak dipelajari.  

Perkembangan juga  dapat dikatakan suatu perubahan, dan 

perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. 

Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, melainkan pada segi 

fungsional (Dalyono, 2010). Selanjutnya menurut Santrock (2007) 

perkembangan (development) adalah pola perubahan yang dimulai sejak 

pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidup, kebanyakan 

perkembangan melibatkan pertumbuhan, meskipun juga melibatkan 

penuaan. 

Dari pendapat para tokoh di atas mengenai perkembangan jadi dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan fugsional 

yang berkesinambungan yang dialami individu sejak masa pembuahan 

hingga individu yang berlangsung sepanjang hidup individu.  

Perkembangan moral pada diri anak sangatlah penting, karena anak 

belajar dari hal yang sederhana tetapi bermakna bagi kehidupan anak di 

masa dewasanya. Istilah moral sendiri berasal dari kata Latin “mos” 

(moris), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nila-nilai atau 

tatacara kehidupan. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk 

menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral 

(Yusuf, 2010). 

Pengaruh Film Upin Ipin…, Miswahyuningsih, FKIP UMP, 2016



11 

 

Menurut Hurlock (dalam Depdiknas, 2005) moral berasal dari 

bahasa latin “mores” yang berarti tata cara,  kebiasaan, dan adat. Perilaku 

moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial. 

Baron dkk (dalam Budiningsih, 2008) mengartikan kata moral bersal dari 

kata mores (bahasa latin) yang berarti tata cara kehidupan atau adat 

istiadat, kebiasaan, kelakuan, yang kemudian berkembang menjadi suatu 

kebiasaan dalam tingkah laku baik manusia dalam bermasyarakat.  

Menurut Baron dkk (dalam Budiningsih, 2008), moral adalah hal-hal 

yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan 

salah atau benar. Dikatakan tindakan yang membicarakan salah atau benar 

karena moral merupakan cermin dari perilaku. Ketika seseorang memiliki 

moral yang baik maka orang tersebut akan berperilaku yang baik begitu 

pula sebaliknya.  

Santrock (2007) menyatakan perkembangan moral adalah perubahan 

penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar salah. 

Sehingga manusia dapat hidup dengan moral yang baik. Dapat hidup 

sesuai dengan norma atau kebisaan yang ada di tempat individu berada.  

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral adalah proses 

penalaran tentang aturan, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku dan tata 

cara hidup yang baik. Sehingga anak mengetahui mana saja hal-hal yang 

baik yang dapat ditiru dan mana saja hal-hal yang tidak baik yang tidak 

boleh ditiru.  
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Dalam prosesnya perkembangan moral memiliki faktor-faktor yang 

dapat menghambat atau mempengaruhi perkembangan moral itu sendiri. 

Faktor-faktor penghambat tersebut menurut Yusuf (2010) yaitu, konsisten 

dalam mendidik anak, ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perilaku 

yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu 

kepada anak. Suatu tingkah laku anak yang dilarang oleh orangtua pada 

suatu waktu, juga harus dilarang  apabila dilakukankembali pada waktu 

lain. Selanjutnya sikap orangtua dalam keluarga menggambarkan sikap 

orangtua terhadap anak. Sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, dapat 

mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan 

(imitasi). Sikap orangtua yang keras (otoriter) cenderung melahirkan sikap 

disiplin semu pada anak, sedangkan sikap acuh tak acuh, atau sikap masa 

bodoh, cenderung mengembangkan sikap kurang bertanggung jawab dan 

kurang memperdulikan norma pada diri anak. Sikap yang sebaiknya 

dimiliki oleh orangtua adalah sikap kasih sayang, keterbukaan, 

musyawarah dan konsisten.  

Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut orang tua 

merupakan panutan (teladan) bagi anak, seperti panutan dalam 

mengamalkan agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius 

(agamis), dengan cara memberikan ajaran atau bimbingan tentang nilai-

nilai agama kepada anak, maka anak akan mengalami perkembangan 

moral yang baik.Sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma, 

orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, atau berlau tidak 
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jujur, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong 

atau tidak jujur. Apabila orangtua mengajarkan kepada anak, agar 

berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab atau taat 

beragama, tetapi orang tua sendiri menampilkan perilaku yang sebaliknya 

maka anak akan mengalami konflik pada dirinya.  

3. Tahap-Tahap Perkembangan Moral Anak Usia Dini  

Menurut Kohlberg (dalam Budiningsih, 2008) perkembangan moral 

seseorang terbagi menjadi tiga tingkat yaitu, tingkat pra-konvensional, 

konvensional, pasca konvensional. Dari tiga tingkat tersebut dibagi 

menjadi enam tahapan, dan yang terjadi pada anak usia dini adalah 

tahapan pada  tingkat pra-konvensional yang terbagi menjadi dua tahapan 

sebagai berikut : 

a. Orientasi hukuman dan kepatuhan (Tahap 1) 

Pada tahap ini, baik buruknya suatu tindakan ditentukan oleh 

akibat-akibat fisik yang akan dialami, sedangkan arti atau nilai 

manusiawi tidak diperhatikan. Anak menghindari hukuman karena rasa 

takut, bukan karena rasa hormat. 

b. Orientasi Instrumentalistis (Tahap 2) 

Pada tahap ini, tindakan seseorang selalu diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri dengan memperalat orang lain. 

hubungan anatara manusia dipandang seperti hubungan dagang atau 

timbal balik.  
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Menurut Piaget (dalam Santrock, 2007)anak melewati dua tahap 

yang berbeda dalam cara mereka berfikir tentang moralitas. Dua tahap 

tersebuat adalah sebagai berikut :  

a. Dari usia 4 sampai 7 tahun anak menunjukan moralitas heteronoom, 

tahap pertama dari perkembangan moral dalam Piaget. Anak berfikir 

bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa 

diubah. Mereka menganggap orang tua dan semua orang dewasa yang 

berwenang sebagai maha kuasa dan mengikuti peraturan yang diberikan 

pada mereka tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dalam tahap ini, 

anak menilai tindakan sebaga “benar” atau “salah” atas dasar 

konsekuensinya dan bukan berdasarkan motivasi dibelakangnya.  

b. Selanjutnya usia 7 sampai 10 tahun, anak berada dalam transisi 

menunjukan sebagian ciri-ciri dari tahap pertama perkembangan moral 

dan sebagai ciri dari tahap kedua, moralitas otonom.  

c. Mulai 10 tahun ke atas anak menunjukan moralitas otonom, mereka 

sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia dan ketika 

menilai sebuah perbuatan, mereka mempertimbangkan niat dan juga 

konsekuensinya.  

Selanjutnya menurut Mc Douggall (dalam Houston, 1988) 

menegaskan, bahwa untuk mencapai puncak perkembangannya 

(perkembangan moral) setiap individu harus melalui tiga tahap yang 

suksetif sifatnya, artinya harus dilalui secara berurutan. Ketiga tahap 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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Satu tahap dimana beroperasinya dorongan-dorongan instinktif 

sangat tergantung pada pengaruh ganjaran dan hukuman yang diterimanya 

atas suatu tingkah laku. Ketika anak merasa tidak mau mendapat hukuman 

maka anak akan melakukan tindakan yang dianggapnya benar dan akan 

mendatangkan pujian bukan hukuman.  

Tahap kedua merupakan tahapan dimana tingkahlaku manusia lebih 

dikendalikan oleh penyikapnya terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang 

dijunjung tinggi atau sebaliknya yang tidak disukainya. Selanjutnya tahap 

ketiga satu tahap dimana tingkahlaku manusia sudah diarahkan oleh 

sesuatu yang diidealisasikan tanpa harus memperhitungkan terlebih dahulu 

kenyataan-kenyataan yang ada di sekitarnya. Dimana pada tahap ini anak 

sudah tau mana tindakan yang baik dan mana tindakan yang buruk yang 

tidak boleh dilakukan.  

4. Karakter Perkembangan Moral Pada Anak Usia Dini  

Adapun karakter perilaku moral pada Anak Usia Dini menurut 

PERMENDIKNAS (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini) (2010) adalah sebagai berikut :  

a. Mengenal dan memebedakan perilaku baik atau sopan dan buruk  

Anak mengenal dan tahu perilaku yang baik atau sopan dan buruk, lalu 

anak mampu meniru perilaku yang baik atau sopan dan tidak 

melakukan perilaku yang buruk.  
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b. Membiasakan diri berperilaku baik 

Orang tua, guru maupun orang dewasa yang berada disekitar anak harus 

selalu mengawasi dan memberi tahu degan baik ketika anak berbuat 

yang tidak seharusnya. Misalkan ketika anak memukul teman, anak 

diberi tahu bahwa memukul tidak baik karena nanti akan sakit.   

c. Memahami perilaku mulia (jujur, penolong, sopan, hormat) 

Anak mengerti perilaku mulia seperti jujur tidak berbohong kepada 

teman, orang tua, guru dan yang lainnya serta memiliki rasa hormat 

kepada orang tua. Dan dengan sikap sopan atau baik anak dapat 

menolong kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan. 

Selanjutnya karakter perilaku moral pada Anak Usia Dini menurut 

Asmawati (2014) yaitu sebagi berikut :  

a. Berbicara atau berbahasa yang baik atau sopan dengan sesama teman  

Berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan dengan teman. Tidak 

berbicara kotor dengan teman baik disekolah, dirumah dan dimanapun 

anak berada.  

b.  Bericara atau berbahasa yang baik atau sopan dengan sesama dewasa 

Berbicara menggunakan bahasa yang baik kepada orag tua, sebagai 

bentuk hormat dan menghargai orang yang lebih tua.  

c. Berpakaian rapih di rumah  

Mengenakan pakaian yang bersih, dan rapih. Tidak menggunakan 

pakaian milik orang lain (orang tua, kaka  misalnya).  

d. Berpakaian rapih di sekolah  
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Mengenakan pakaian dan atribut yang sesuai dengan ketentuan dari 

pihak sekolah. 

e. Berpakaian rapih disesuaikan dengan keperluan  

Mengenakan pakain yang sesuai dengan keadaan dan keperluan, 

misalkan ketika sudah pulang dari sekolah dan waktuya bermain, maka 

anak harus mengganti seragam sekolah dengan kaos yang biasa 

digunakan untuk bermain.  

f. Tidak menganggu teman  

Tidak menggangu teman pada saat pembelajaran disekolah. Ketika 

bermain bersama-sama tidak memukul atau berbuat usil.  

g. Meminta tolong dengan sopan  

Ketika membutuhkan pertolongan dari orang lain, meminta bantuan 

dengan bahasa dan sikap yang sopan.  

h. Mudah bergaul atau berteman  

Tidak pilih-pilih teman ketika bermain dan anak mudah bersosialisasi 

dengan teman yang lainnya.  

i. Selalu bersikap ramah  

Bersikap ramah dengan teman, orang tua, guru dan siapa pun yang ada 

disekeliling anak.  

j. Memiliki toleransi terhadap sesama 

Anak mengerti apa itu toleransi, yaitu anak tau dan mau menghargai 

perbedaan yang ada di lingkungannya.  

k. Memiliki rasa dermawan 
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Memiliki rasa ingin berbagi dengan  teman dan orang-orang yang ada 

disekelilingnya. 

l. Meminjamkan miliknya dengan senang hati 

Anak mau meminjamkan miliknya kepada teman baik berupa mainan, 

peralatan menulis maupun yang lainnya.  

m. Menggunakan barang milik orang lain dengan hati-hati  

Anak belajar menjaga barang yang bukan miliknya, agar tidak rusak.  

n. Mau berbagi miliknya kepada teman  

Saling berbagi kepada teman ketika memiliki makanan misalnya.  

o. Menghormati teman, guru, orang tua atau orang dewasa lainnya 

Bersikap sopan dan santun kepada teman, orang tua, guru sebagai 

bentuk rasa hormat.  

p. Mau mengalah 

Sebagai bentuk anak belajar bersikap dewasa, mau mengalah dengan 

teman, adik dan yang lainnya.  

q. Suka menolong teman yang membutuhkan pertolongan 

Anak mau membantu temannya yang membutuhkan pertolongan, 

misalnya ketika temanya tidak bisa menyerut pensil.  

r. Mau diajak bekerjasama dalam menyelesaikan tugas 

Mau mengerjakan tugas yang diberikan secara bersama-sama sampai 

tugasya selesai. 

s. Membiasakan diri mengucapkan salam ketika masuk rumah  
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Ketika masuk rumah baik rumah sendiri maupun orang lain anak harus 

terbiasa mengucapkan salam atau “permisi” jika anak memiliki 

kepercayaan non muslim. 

t. Membiasakan diri membalas salam ketika ada yang mengucakan salam 

dimanapun anak berada.  

Sependapat dengan pendapat di atas, menurut Wiwit (2003)  karakter 

perilaku moral pada Anak Usia Dini adalah sebagai berikut : 

a. Setia, jujur, dan dapat dipercaya  

b. Baik hati, penyayang, empati, peka, dan toleran 

c. Pekerja keras, tanggung jawab, dan memiliki disiplin diri 

d. Mandiri, mampu menghadapi tekanan kelompok  

e. Murah hati, memberi, dan tidak mementingkan diri sendiri 

f. Mengahargai diri sendiri dan orang lain 

g. Menghargai kehidupan, kepemilikan, alam, orang yang lebih tua dan 

orang tua 

h. Santun dan memiliki adab kesopanan 

i. Adil dalam pekerjaan dan permainan 

j. Murah hati dan pemaaf, memahami bahwa balas dendam tidak ada 

gunanya 

k. Pemberani, berani mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, berani 

mencoba suatu hal yang baru.  

l. Tenang, damai, dan tenteram  
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B. Media Film Upin Ipin 

1. Media Film  

Dalam menyampaikan sebuah ilmu kepada anak didik tentu saja 

membutuhkan media, yaitu perantara dari guru untuk menyampaikan  ilmu 

kepada anak didik. Terutama untuk anak usia dini, mereka belajar dari 

benda-benda konkret yang bisa mereka lihat terlebih lagi bisa mereka 

pegang dan juga mereka dengar. Maka kehadiran media akan diterima 

antusias oleh anak-anak. Media itu sendiri menurut Gerlach dan Ely 

(dalam Arsyad, 2007) kata media berasal dari bahasa latin medius yang 

secara harfiah berarti tengah perantara atau pengantar. Media apabila 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat orang mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

Menurut Heinich dkk (dalam Hernawan dkk, 2007) media 

merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa latin dan 

merupakaan bentuk jamak dari kata “medium“ yang secara harfiah berarti 

“perantara” yaitu perantara sumber pesan (a source) dengan penerima 

pesan (a receiver). Sependapat dengan pendapat di atas menurut Anitah 

(2009) kata media berasal dari bahasa latin, yang merupakan bentuk jamak 

dari kata medium, yang berarti sesuatu yang terletak di tengah (antara dua 

pihak) atau suatu alat. Media juga dapat diartikan sebagai perantara atau 

penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan dengan penerima 

pesan atau informasi.  
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Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media 

adalah alat atau komponen yang sangat penting dalam proses komunikasi, 

karena media berperan sebagai perantara atau penghubung dari sumber 

pesan ke penerima pesan. Media itu sendiri seperti manusia, materi, atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat orang mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap.  

Salah satu media yang digunakan untuk anak belajar menimba ilmu 

ialah menggunakan film. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan film 

sebagai media untuk anak belajar mengembangkan aspek moralnya 

melalui sikap-sikap baik yang terkandung pada film Upin Ipin. Film 

sendiri dapat diartikan sebuah cerita yang disampaikan kepada penonton 

melalui gambar-gambar bergerak. Dimana film tersebut mengandung 

banyak informasi atau pesan.  

Menurut Arsyad (2007 ) film atau gambar hidup merupakan gambar-

gambar dalam frame dimana frame demi frame diproyeksikan melalui 

lensa proyektor secara mekanis sehigga pada layar terlihat gambar itu 

hidup. Film bergerak dengan cepat dan bergantian sehingga memberikan 

visual yang kontinu. Film atau video dapat menggambarkan suatu objek 

yang bergerak bersama-sama dengan suara yang alamiah atau suara yang 

sesuai. Kemampuan film dan video melukiskan gambar hidup dan suara 

yang memberinya daya tarik tersendiri.  

Film atau gambar hidup merupakan perkembangan dari gambar 

biasa, yaitu adanya kombinasi antara gerakan, kata-kata, musik dan warna. 
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Gambar-gambar yang ada dalam film disebut dengan frame, frame demi 

frame diproyeksikan secara cepat dan tidak ada celah sehingga 

penyampaian pesan pada sebuah film dapat diterima oleh penontonnya 

(Hamalik, 1986).   

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengertian film dapat 

disimpulkan bahwa film adalah gambar-gambar bergerak yang memiliki 

suara, warna, dan juga mengandung pesan untuk penontonnya sebagai 

penerima informasi. Gambar-gambar bergerak yang disebut sebagai frame, 

frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor sehingga gambar 

hidup dan bergerak secara cepat dan memberikan visual yang kontinue.  

2. Latar Belakang Film Upin Ipin 

Upin Ipinmerupakan sebuah film animasi anak-anak yang dirilis 

pada 14 September 2014 di negeri Jiran Malaysia dan disiarkan di TV9. 

Film ini diproduksi oleh Les’ Copaque. Awalnya film ini dibuat untuk 

mendidik anak-anak agar lebih menghayati bulan Ramadhan, karena 

memiliki respon yang baik dari masyarakat selanjutnya Les’ Copaque 

memproduksi lagi film Upin Ipin dengan banyak judul, seperti yang 

bertemakan hari kemerdekaan, hari pahlawan, hari ibu dan masih banyak 

lagi lainnya. Les’ Copaque sendiri merupakan suatu organisasi pembuatan 

animasi 3 dimensi yang berpusat di Shah Alam, Selangor, Malaysia. 

Organisasi ini didirikan oleh Mohd. Nizam Abdul Razak, Mohd. Safwan 

Abdul Karin, Usamah Zaid dan Burhanuddin Radzki beserta istri yang 

menjabat sebagai Manager Direktur.  
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Menurut Les Copaque Awal mulanya film Upin Ipin dibuat hanya 

untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan yang bertujuan untuk 

mendidik anak-anak agar menghayati dan melaksanakan bulan Ramadhan. 

Dimana film ini memiliki banyak pesan yang disampaikan yaitu, agar anak 

mengerti makna dan indahnya bulan suci Ramadhan. Selain itu, banyak 

adegan atau perilaku baik yang dapat dijadikan contoh bagi anak-anak 

dikehidupan sehari-hari. Perilaku baik seperti, bertingkah laku baik dengan 

siapun dan dimanapun, berbicara yang sopan, berteman dengan siapapun 

dan tidak pilih-pilih teman, juga menghormati orang yang lebih tua. 

Seiring dengan berjalannya waktu tayangan tersebut mendapat respon 

positif dari mayarakat, sehingga film Upin Ipin diperpanjang untuk 

penayangannya. Kini film Upin Ipin bukan hanya untuk menyambut bulan 

Ramadhan saja tetapi untuk menyambut hari-hari besar lainnya seperti hari 

kemerdekaan, hari ibu, hari pahlawan, bahkan hari tradisional sekalipun. 

Di Indonesia sendiri Upin Ipin ditayangkan di salah satu stasiun televisi 

yaitu MNCTV yang tayang setiap hari pada pukul 17.00 WIB 

(http://lescopaque.com/v10/) 

Upin Ipin merupakan film kartun yang berlatarkan sebuah 

perkampungan sederhana yang diberi nama Kampung Durian Runtuh. 

Film ini memiliki banyak tokoh didalamnya seperti, Upin Ipinsebagai 

tokoh utama, kak Ros sebagai kaka perempuan dari Upin Ipin,opah yaitu 

nenek dari Upin Ipin dan kak Ros, Tok Dalang seorang kakek yang baik 

dan mengajarkan banyak hal kepada Upin ipin seperti kakeknya sendiri, 
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dia adalah tetangga Upin Ipin. Selanjutnya teman-teman Upin Ipin yang 

selalu bermain dan belajar bersama di sekolah maupun di rumah ketika 

pulang sekolah, seperti Jarjit, Fizi, Ehsan, Mei Mei, Mail, Susanti, Dzul 

dan Ijat. Ada juga Cikgu besardan Cikgu Jasmin mereka adalah kepala 

sekolah dan guru kelas di TK Tadika Mesra.  

Menurut(https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_karakter_Upin_%26_I

pin) tokoh-tokoh Upin Ipinadalah sebagai berikut :   

a. Upin Ipin 

Sikembar yatim piatu, yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu. 

Upin merupakan kakak dari Ipin dengan ciri-ciri hanya ada sehelai 

rambut di kepalanya dan berbaju kuning. Sedangkan Ipin menggunakan 

baju warna biru, suka ayam goreng dan ketika setuju akan suatu hal 

akan mengatakan “betul betul betul”.  

b. Kak Ros  

Jeanne Roselia Fadhullah atau bisa di panggilan kak Ros 

merupakan kakak sulung dari Upin Ipin. Diceritakan sebagai kakak 

yang galak tetapi sebenarnya menyayangi kedua adiknya, kak Ros 

selalu mengajari adiknya agar menjadi seorang adik yang baik, berbudi 

mulia dan harus berhemat.  

c. Opah  

Opah Udah adalah nenek dari Upin, Ipin, dan kak Ros. Nenek 

yang baik hati, sabar dalam mengasuh cucu-cucunya. Dan selalu 
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mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mengandung pesan Moral dan 

Nilai-nilai Agama.  

d. Cikgu Jasmin 

Seorang guru di TK Tadika Mesra, wali kelas dari Upin Ipin yang 

memiliki pengetahuan yang luas, sabar dan baik saat mengajar sehingga 

membuat siswanya dekat dengan dirinya. 

e. Cikgu Melati  

Cigku Melati merupakan guru baru pengganti posisi cikgu Jasmin 

di Tadika Mesra.  

f. Cikgu Besar  

Kepala sekolah di TK Tadika Mesra, dengan tubuh yang besar, 

berkerudung dan galak sehingga siswanya agak takut, namun 

sebenarnya Cikgu Besar memiliki hati yang baik.  

g. Jarjit Singh  

Teman Upin Ipin seorang laki-laki berketurunan India Punjabi. 

Memiliki suara yang besar dan pandai berjenaka dan berpantun.  

h. Mohammad Al Hafezzy (Fizi)  

Teman Upin Ipin yang akrab dengan Ehsan. Fizi sebenarnya anak 

yang baik hati, terutama kepada teman-temannya. Cita-citanya adalah 

tukang angkat sampah karena ia senang melihat tempat yang bersih dan 

sehat. 
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i. Ehsan bin Azaruddin  

Ehsan adalah ketua kelas Aman di Tadika Mesra. Sepupu dari 

Fizi ini menggunakan kaca mata karena rabun jauh.  

j. Mei Mei  

Teman bermain di Taman Kanak-Kanak, merupakan keturunan 

dari etnis tionghoa. Mei Mei suka memberi masukan dan nasihat 

kepada Upin Ipin. 

k. Ismail bin Mail  

Ismail yang akrab dipanngil Mail anak yang paling rajin diantara 

teman-temannya. Dia semangat untuk membantu ibunya dengan 

menjual ayam goreng, es krim, dan jagung bakar.  

l. Susanti  

Anak perempuan teman Upin Ipin yang berasal dari Jakarta, 

Indonesia dan pindah ke Malaysia. Masih fasih menggunakan bahasa 

Indonesia dan belum terbiasa dengan obrolan teman-temannya 

(Melayu). 

m. Dzul dan Ijat  

Teman Upin Ipin yang selalu bersama-sama di dalam kelas. Ijat 

tidak pandai berbicara sehingga memerlukan bantuan Dzul untuk 

menerjemahkan kata-katanya.  

L. Tok Dalang  

Dalang wayang kulit yang berkali kali menang dalam perlombaan 

wayang kulit. Tok dalang adalah warga Durian Runtuh yang baik 
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dengan Upin Ipin dan kawan-kawan. Suka menolong dan selalu 

memberi nasihat kepada Upin Ipin dan kawan-kawan.  

 

C. Kerangka Berfikir  

Film kartun merupakan film yang identik dengan dunia anak, bahkan 

banyak orang tua yang menyuguhkan film-film kartun sebagai tontonan dan 

media anak untuk belajar, namun banyak film kartun yang mengandung 

pesan-pesan yang kurang baik seperti kekerasan, pornografi, yang berimbas 

pada perkembangan moral anak yang kurang baik seperti ketika anak 

bersosialisasi dengan teman-temannya selalu memukul, mudah marah, 

mengganggu temannya yang sedang melakukan kegiatan pembelajaran, 

berkata kotor dengan teman atau orang lain yang berada disekitarrnya, anak 

bersikap kurang sopan kepada teman bahkan orang yang lebih tua. 

Hendaknya film kartun memberikan pesan-pesan baik di dalamnya, 

sehingga anak mendapat hiburan dan sekaligus sebagai media untuk anak 

belajar. Salah satu film yang mengandung pesan baik yaitu film Upin Ipin. 

Film ini berlatar belakang perkampungan sederhana yang memiliki banyak 

cerita dengan pesan moral yang terkandung di dalamnya. Upin Ipin dengan 

banyak cerita bersama teman-temanya di sekoalah, di rumah, bermain 

bersama kakek, membantu kakak dan neneknya. Subjek diberikan perlakuan 

(treatment) sebanyak delapan kali. Peneliti memberikan ulasan setelah anak 

menonton film tersebut agar makna dari film yang telah ditonton sampai 

kepada ank, sehingga anak paham dan mengerti perbuatan yang baik yang 
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boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan anak menyadari bahwa 

dirinya masih sering melakukan hal-hal yang kurang baik karena Upin Ipin 

tidak melakukannya dan tidak boleh lagi diulangi perbuatan atau sikap-sikap 

yang kurang baik tersebut. Sehingga anak menonton film Upin Ipin akan 

terhibur dan mendapatkan ilmu yang dapat mengembangkan seluruh aspek 

perkembangan terutama perkembangan moral anak melalui film tersebut 

dengan bantuan orang tua yang selalu mengawasi anak ketika menonton film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

Perkembangan Moral 

Anak Belum Berkembang 

dengan Optimal  

Diberikan treatment dengan 

menonton film Upin Ipin selama 8 

kali (8 x 20 menit ) 

 

Perkembangan Moral Anak 

Berkembang dengan Optimal  
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D. Hipotesis  

Dalam penulisan ini penulis mencoba membuat suatu kesimpulan 

sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, maka penulis 

membuat hipotesisnya sebagai berikut :  

Ada pengaruh positif film Upin Ipin terhadap perkembanganmoral anak 

didik TK Aisyiysh XV Teluk.  
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