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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Indonesia pada saat ini sedang mengalami krisis moral yaitu dengan tidak adanya 

nilai-nilai kejujuran. Berkurangnya nilai-nilai kejujuran di sebabkan oleh praktik 

pembelajaran di sekolah selama ini banyak mengalami perubahan, banyak sekali 

aktivitas di sekolah yang lebih mengutamakan pada aspek-aspek yang bersifat 

akademis atau kognitif saja tapi tidak menekankan pada nilai-nilai moral. 

Akibatnya banyak sekali persaingan-persaingan yang tidak sehat antara individu 

yang bertujuan untuk mendapatkan nilai tertinggi dan dengan nilai tertinggi tersebut 

orang beranggapan akan sukses di kemudian hari. 

Menurut penelitian yang dilakukan di Harvard University Amerika Serikat (Ali 

Ibrahim Akbar, 2000), sukses tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh 

pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

kesuksesan orang hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% 

oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan 

lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sebuah aktivitas pendidikan yang baik seharusnya tidak 

menekankan hanya pada nilai-nilai kognitif saja melainkan juga menekankan nilai-

nilai afektif dan psikomotorik. 

Elizabeth B. Hulock dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Perkembangan Suatu 

Pendekatan Sepanajng Rentang Kehidupan” menyatakan bentuk-bentuk 

pelanggaran yang umum dilakukan anak-anak di sekolah maupun di rumah mereka 

masing-masing ada banyak hal. Salah satu pelangaran di antara sekian banyak hal 

adalah perbuatan yang tidak jujur seperti berbohong, menipu,  dan tidak berterus 

terang. 

Sebagai sebuah contoh kasus ketidakjujuran di indonesia adalah kasus korupsi. 

Akibat para pejabat negara tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran ketika sedang 

menjalan tugas, maka kasus korupsi merajarelela. Ketika kasus korupsi ini diamati 
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oleh Teuku Zulkhairi ternyata para koruptor di negeri ini umumnya adalah kaum 

terpelajar dan berpendidikan tinggi yang merupakan lulusan sekolah atau perguruan 

tinggi. Ironisnya para tokoh elite di negeri ini terus saja melakukan budaya tidak 

jujur dalam memimpin negara ini. Selanjutnya muncul praktik-praktik korupsi yang 

menjadi penyebab utama kehancuran bangsa Indonesia ini. 

Berdasarkan data dari Political and Economy Risk Consultancy (PERC), pada tahun 

2010 Indonesia terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. Dari 16 negara yang 

disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup.Sementara pada 

tahun 2011, menurut survei Bribe Payer Index (BPI) Transparency International, 

dari 28 negara yang disurvei, hasilnya Indonesia menduduki negara keempat 

terkorup (http://aceh.tribunnews.com/2011/12/09/krisis-kejujuran). 

Menurut pandangan Thomas Lickona dari Cortland University (1992) tanda-tanda 

kehancuran suatu bangsa, antara lain yaitu adanya praktik ketidakjujuran yang 

membudaya. Sebagai contoh ada banyak sekali budaya dan praktik tidak jujur di 

sekolah, contohnya yaitu banyak orang-orang yang mengorbankan nilai-nilai 

kejujuran dengan cara berbuat curang demi mendapatkan sebuah nilai yang bagus 

dengan cara menyontek. Maka dari itu nilai-nilai kejujuran haruslah kembali 

diterapkan dalam kehidupan demi terwujudnya masyarakat di Indonesia yang jujur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam proyek akhir ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah animasi bagi anak-anak untuk menanamkan 

sikap-sikap jujur? 

2. Bagaimana cara mengedukasi anak-anak tentang sikap-sikap jujur? 

3. Faktor-faktor apa saja yang membuat anak- anak untuk melakukan hal yang 

tidak jujur? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat  

Adapun tujuan dari perancangan proyek akhir ini adalah: 

1. Untuk menyampaikan pesan dan media pembelajaran kepada anak-anak akan 

pentingnya kejujuran itu sendiri. 

http://aceh.tribunnews.com/2011/12/09/krisis-kejujuran
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Dengan adanya proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat 

bagi berbagai golongan antara lain: 

1. Bagi masyarakat 

Diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada 

anak untuk berbuat jujur. 

2. Bagi Institusi 

Agar dapat menambah inventaris bacaan yang dapat digunakan untuk 

mahasiswa/mahasiswi dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Diri Sendiri 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan proses 

problem solving. 

 

1.4. Metodologi Perancangan 

Metodologi perancangan yang digunakan dalam pembuatan proyek akhir ini adalah 

User Research yang meliputi: 

1. Observasi 

Penulis menggunakan metode observasi sebagai awal untuk menemukan 

permasalahan yang terjadi masyarakat. Setelah melakukan observasi dan 

pengamatan secara langsung di lapangan penulis kemudian menemukan sebuah 

masalah yaitu tentang kejujuran anak-anak dalam meraih prestasi. Dari hasil 

observasi di lapangan penulis memiliki pandangan bahwa anak-anak masih 

belum paham dan sadar akan pentingnya nilai-nilai kejujuran. 

2. Kuisioner 

Metode kuisioner ini dilakukan untuk memperkuat mendapatkan data sekaligus 

digunakan untuk berargumen tentang permasalahan yang telah ditemukan 

penulis pada tahap observasi dan juga digunakan untuk mengetahui pendapat 

orang. 

3. Studi Literatur 

Penulis melakukan pengumpulan data serta teori-teori yang ada melalui jurnal, 

buku, dan internet yang bertujuan untuk memperkuat data yang digunakan untuk 

beragumentasi. 
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4. Internet 

Melakukan pencarian data dan informasi seputar kejujuran melalui internet 

untuk mendukung data-data dan teori-teori yang digunakan untuk 

berargumentasai 

 

1.5. Skema Perancangan  

Perancangan proyek akhir ini di awali dengan adanya sebuah masalah yang 

kemudian dikembangkan menjadi latar belakang. Kemudian dari latar belakang 

ini tetapkan tujuan perancangan dan manfaat dari perancanganan ini. 

Kemudian dilakukan sebuah riset atau penelitian dalam bentuk observasi 

dengan target orang tua ,kuisioner dengan target anak-anak, dan studi literatur 

melalui buku jurnal maupun internet. Kemudian data di analisis dan di dapat 

sebuah kesimpulan yang di kembangkan menjadi ide dasar dalam perancangan. 

Kemudian dari ide tersebut di kembangkan menjadi sebuah konsep desain dan 

di kembangkan menjadi desain nyata untuk melakukan problem solving. 

Berikut ini merupakan skema perancangan animasi yang akan di buat: 
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Untuk skema perancangan pada proyek akhir ini dapat dilihat berikut ini.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema perancangan 
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