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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Masalah 

       Indonesia merupakan bangsa dengan masyarakat yang di dalamnya memiliki 

nilai budaya dan melahirkan keunikan yang membedakan dengan bangsa lain. 

Adanya keunikan tersebut menjadikan Indonesia memiliki sebuah nilai yang 

memiliki tujuan dan menjadi pemersatu keberagaman di Indonesia. Nilai-nilai 

tersebut adalah Pancasila yang berperan sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia yang harus diyakini pada segala bidang dalam masyarakat dan 

pengembangan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila menjadi hal yang sangat 

penting karena memberikan pengaruh terhadap masa depan Indonesia khususnya 

pembangunan karakter bangsa yang nantinya dilakukan oleh seluruh bagian 

masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua (Kaelan, 2014). 

Pembangunan karakter ini dibentuk dengan berpedoman pada ciri-ciri karakter 

Indonesia yaitu gotong royong, saling menghormati, persatuan dan kesatuan 

Indonesia, peduli masyarakat dan bangsa, bertingkah laku positif dan budi pekerti 

yang baik, bertanggung jawab serta takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Salah satu kelompok masyarakat yang berperan penting dalam 

perkembangan pembangunan pendidikan karakter adalah generasi muda anak 

Indonesia. Megawangi (2004) mengungkapkan bahwa seorang anak berkembang 

dengan baik mengikuti lingkungan yang memiliki karakter agar dapat menjadi anak 

berkualitas dan produktif bagi masa depannya dan masa depan bangsa itu sendiri. 

Generasi anak Indonesia memiliki karakter yaitu semangat yaitu ikut andil besar 

dan memberikan berpengaruh dalam pembangunan setiap aspek kehidupan 

bangsa dan memiliki kreativitas dan unggul dalam menciptakan perubahan yang 

positif dengan adanya semangat dan karakter yang kokoh dalam rangka 

pembangunan bangsa melalui potensi pribadi masing-masing individu 

(Megawangi, 2004).  

Seiring berkembangnya zaman, generasi anak Indonesia justru mengalami 

krisis moral yang terus mengkhawatirkan bagi kelangsungan persatuan dan 

kesatuan bangsa. Arismantoro (2008) mengungkapkan banyak penyimpangan 

yang dilakukan anak sehingga beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti 

peningkatan kekerasan oleh anak, penggunaan tata bahasa dan moral yang 

buruk, serta adanya keinginan untuk menghancurkan kondisi pribadi. 
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Hal tersebut merupakan beberapa sebab penurunan generasi anak Indonesia. 

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat menjadi seakan-akan 

membuat anak mengesampingkan untuk membatasi mana informasi yang positif 

dan negatif untuk diambil dan dipelajari karena berada dalam perkembangan dunia 

yang tak terbatas dengan banyaknya berbagai kemudahan.  

Berbagai persoalan tersebut memberikan dampak yang sangat buruk bagi 

anak dan kelangsungan kehidupan bangsa, mengingat generasi anak merupakan 

penerus cita-cita Indonesia kepada kesuksesan. Hal ini perlu diwujudkan dengan 

pengenalan pendidikan karakter yang nantinya akan menjadi pijakan anak 

Indonesia dalam menciptakan individu berkualitas dengan menjunjung tinggi 

pendidikan karakter sebagai nilai dari pendidikan nasional. Megawangi (2004) 

mengungkapkan bahwa pendidikan karakter berguna menciptakan adanya akhlak 

yang baik, kejujuran, tanggung jawab, hormat dan sopan, kedisiplinan dan kerja 

keras yang akan terbentuk pada individu. Perbaikan moral generasi anak 

Indonesia dilakukan melalui pendidikan karakter oleh seluruh lapisan masyarakat 

yang akan diaplikasikan dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dengan 

mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik karena seorang anak akan mudah 

belajar lewat pemahaman ketika melalukan interaksi. 

Beberapa cara dapat dilakukan dalam meyampaikan mengenai pendidikan 

karakter bagi generasi anak Indonesia. Beberapa program pendidikan Budi 

Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi konsep pendidikan 

karakter. Selain itu terdapat pula konsep lain, seperti mengadakan kantin 

kejujuran, kurikulum anti korupsi, menyaksikan film penuh dengan karakter anak 

dan pada bidang musik dengan kampanye lagu anak dan lomba cipta lagu 

anak. Berkaitan dengan pendidikan karakter generasi anak Indonesia, lagu anak 

menjadi salah satu cara dalam menyampaikan pengenalan pendidikan karakter. 

Lagu anak merupakan lagu yang memiliki syair sederhana keseharian anak yang 

mencerminkan karakter yang positif dan bersifat riang gembira (Rahardjo, 1990). 

Rachmawati (2005) mengungkapkan bahwa lagu anak memberikan hal positif 

yang dapat diajarkan kepada anak sehingga diharapkan dapat mempengaruhi 

sikap dan pikiran karena adanya tujuan belajaran yang dapat diambil dari lagu 

anak tersebut, secara kognitif, psikomotorik dan afektif.  Lagu anak memiliki 

keunggulan yaitu nada dan bahasa sederhana dan bahasa yang digunakan dapat 

mudah dimengerti sesuai dengan usia anak, serta lagu lebih mengarah pada 

pendidikan yang baik bagi anak (Rahardjo, 1990).  
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Dengan adanya lagu atau musik, anak diharapkan menjadi lebih tergugah dan 

gembira serta dengan mudah mengekspresikan diri. Musik atau lagu merupakan 

suara atau bunyi yang dikemas secara teratur sehingga menghasilkan rangkaian 

nada yang harmonis sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan menghasilkan 

pengaruh bagi keberlangsungan hidup seorang individu.  

Pendidikan karakter perlu dibangun sejak dini, di mana anak terdapat pada 

masa emas perkembangannya, salah satunya dengan memperkenalkan sekaligus 

membangkitkan kembali lagu anak yang mengandung pesan moral yang baik. 

Djohan (2016) mengungkapkan bahwa musik memiliki pengaruh terhadap 

kecerdaaan kognitif, psikomotorik dan afektif anak, serta dapat memunculkan 

adanya pesan positif karena adanya kemudahan musik dalam dijangkau oleh anak 

serta musik memiliki kencenderungan yaitu mudah diserap oleh ingatan anak. 

Lagu atau musik memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendengarnya, 

yaitu ketika anak dibiasakan dengan lagu yang riang dan bertemakan positif, maka 

ingatan mereka akan merangsang diri untuk berbuat baik, gembira dan berpikir 

positif pula (Djohan, 2016). Anak akan mengolah informasi yang dikenali lewat 

lagu, hingga menjadi perilaku tertentu sebagai akibat dari pengaruh musik baik 

secara fisik atau mental (Rachmawati, 2005). 

Beberapa lagu anak yang baik dikonsumsi oleh anak, seperti Aku Anak 

Indonesia, Anak Gembala, Anugerah Tanah Air, Bunda Piara, Bintang Kejora, 

Sukacita, dll. Lagu-lagu anak tersebut masing-masing memiliki pesan moral 

karakter yang baik dan tepat untuk dinikmati oleh anak. Namun, saat ini lagu anak 

tersebut bertemakan pendidikan karakter semakin kehilangan eksistensinya 

karena generasi anak saat ini dapat dengan mudah mengakses lagu pop 

Indonesia dewasa ataupun lagu barat dibanding lagu anak, padahal lirik lagu pop 

Indonesia dewasa banyak memiliki lirik yang kurang layak dinyanyikan oleh anak 

yang sedang dalam tahap perkembangan. Sangat mengkhawatirkan jika anak 

tidak mendapat hiburan yang sesuai di usia perkembangan mereka dan jauh dari 

pilar-pilar pendidikan karakter, sehingga perlahan moral yang baik pun menjadi 

terancam keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pengenalan mengenai pendidikan karakter pada anak sangat penting 

diberikan karena hal ini berkaitan dengan perkembangan emosi dan kecerdasan 

anak. Saptono (2011) mengungkapkan bahwa pendidikan karakter berkaitan pula 

dengan moral dan akhlak seorang anak yang akhirnya bertujuan untuk membentuk 

individu yang positif dalam rangka mewujudkan generasi muda yang ke arah yang 
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lebih baik, bertanggung jawab, mandiri, serta bertakwa pada Tuhan. Dengan 

begitu, lagu anak bertemakan mengenai pilar-pilar pendidikan karakter dapat 

memberikan perkembangan positif kognitif dan afeksi bagi anak sebagai salah 

satu materi edukasi, mengembangakan rasa percaya diri, sejak awal sehingga 

nantinya sikap yang dikembangkan tersebut akan menjadi karakter tetap pada 

anak nantinya. Berbagai macam lagu anak-anak dapat digunakan dalam 

pembentukan karakter pada anak, melalui lirik dan melodi yang ada di setiap lagu, 

anak-anak akan lebih mudah menerima maksud serta nilai-nilai yang ada pada 

lagu tersebut. Dalam praktiknya, musik lebih mengandalkan perasaan dan emosi, 

hal ini berhubungan juga dengan moral kehidupan. Pembentukan karakter juga 

menekankan pada tumbuhnya moral yang tinggi pada peserta didik maka dapat 

dikatakan bahwa pendidikan seni musik selaras dengan upaya pembentukan 

karakter. 

Buku yang membahas mengenai pengenalan pendidikan karakter cukup 

banyak, tetapi masih banyak yang bersifat formal yang tentunya kurang mudah 

dipahami oleh anak-anak. Oleh karena itu, media yang akan diangkat dalam tugas 

akhir ini adalah berupa buku bergambar untuk membangkitkan kembali lagu anak 

sebagai pengenalan pendidikan karakter. Buku ini dikemas dalam bentuk cerita 

keseharian anak dengan pendekatan ilustrasi, yang di dalamnya terdapat notasi 

dan syair lagu anak yang sesuai pilar-pilar pendidikan karakter. 

 

I.2.  Identifikasi Masalah 

a. Krisis moral karakter anak Indonesia yang mengkhawatirkan karena 

banyaknya perilaku menyimpang akibat dari perkembangan IPTEK dan era 

globalisasi yang tanpa batas sehingga menyebabkan penurunan karakter 

yang positif pada generasi anak Indonesia. 

b. Gencarnya lagu pop Indonesia dewasa dan lagu barat karena kemudahannya 

untuk diakses, seiring berjalannya waktu justru ikut dikonsumsi pula oleh 

generasi anak saat ini. Lagu anak pun mulai berkurang keberadaan dan 

eksistensinya karena anak-anak saat ini lebih cepat menghafal lagu-lagu 

dewasa maupun lagu-lagu barat yang liriknya kurang layak dinyanyikan oleh 

anak yang sedang dalam tahap perkembangan. 
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I.3.  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan data dan permasalahan yang teridentifikasi, maka perancangan ini 

difokuskan pada usaha dalam membangkitkan kembali lagu anak sebagai 

pendidikan karakter di kota Semarang. Perancangan ditujukan bagi anak usia 5-8 

tahun. Batasan lagu yang digunakan adalah lagu pop anak Indonesia, antara lain 

yaitu berjudul Aku Anak Indonesia, Anugerah, Naik Kelas, Persahabatan, Bunda 

Piara, Aku Bisa, Bintang Kecil, Bintang Kejora, Ambilkan Bulan Bu, Lihat Kebunku, 

Sukacita, Bangun Tidur, Kembali ke Sekolah, dll. Lagu-lagu tersebut menceritakan 

mengenai kehidupan sehari-hari anak yang didalamnya terdapat pesan moral 

sehingga dapat digunakan sebagai pendidikan karakter bagi anak yang sesuai 

dengan perkembangan mereka. 

 

I.4.  Perumusan Masalah 

Bagaimana membangkitkan kembali lagu anak sebagai pengenalan pendidikan 

karakter di kota Semarang melalui komunikasi visual? 

 

I.5.  Tujuan Perancangan 

Membangkitkan kembali lagu anak sebagai pengenalan pendidikan karakter di 

kota Semarang melalui komunikasi visual. 

 

I.6.  Manfaat Perancangan 

I.6.1.  Manfaat Teoritis 

Perancangan ini dapat digunakan sebagai materi pembelajaran dalam pengenalan 

pendidikan karakter yang nantinya diharapkan dapat menciptakan daya tarik anak 

yang bertujuan untuk membangkitkan kembali lagu anak sekaligus 

mengungkapkan nilai-nilai karakter yang terdapat pada setiap syair lagu anak 

tersebut. 

I.6.2.  Manfaat Praktis 

Perancangan ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang mudah bagi 

anak agar mereka juga dapat secara mandiri memahami nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui sebuah lagu anak. 
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I.7.  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pustaka (buku dan kamus) dan 

internet (artikel, jurnal, video, dan sebagainya) sebagai acuan teori mengenai 

membangkitkan lagu anak sebagai pendidikan karakter anak. Selain itu dilakukan 

juga wawancara dengan beberapa anak usia 5-8 tahun mengenai lagu-lagu anak 

serta melakukan pengamatan pada kegiatan beberapa kegiatan anak yang 

berkaitan dengan musik (menyanyi atau lagu) di Semarang. 

 

I.8.  Sistematika Penulisan 

Proyek akhir ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

 Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan perancangan, 

manfaat perancangan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Umum 

Bab ini memuat kerangka berpikir perancangan dan diikuti dengan 

landasan-landasan teori, serta studi komparasi yang menjadi dasar dalam 

perancangan strategi komunikasi dan strategi kreatif mengenai 

membangkitkan kembali lagu anak sebagai pendidikan karakter. 

Bab III   Strategi Komunikasi 

 Bab ini memuat mengenai analisa masalah, target sasaran dan strategi 

komunikasi yang disusun guna perancangan strategi kreatif. 

Bab IV  Strategi Kreatif 

  Bab ini memuat mengenai konsep visual, konsep verbal dan visualisasi 

desain perancangan media buku bergambar dalam rangka 

membangkitkan kembali lagu anak sebagai pendidikan karakter. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran berisi 

pendapat atau saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penyusunan perancangan ini.
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