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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1. Analisa Masalah 

Terdapat berbagai sumber dari analisa masalah yang akan dibahas pada proyek 

akhir ini adalah sebagai berikut. 

3.1.1.  Hasil Kuisioner 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode kuisioner yang diisi oleh anak-

anak SD maka dari pengisian kuisioner tersebut didapat data sebagai berikut: 

1. Apakah anda pernah berbuat curang di sekolah? 

Untuk hasil pertanyaan nomor 1 tersebut dapat dilihat di grafik pada            

Gambar 3.1.  

 

Gambar 3.1 Hasil Kuisioner Tentang Perbuatan Curang Di Sekolah 

 

Data pada Gambar 3.1 menunjukkan bahwa 90 dari 102 atau sekitar 88,20% 

responden mengaku pernah berbuat curang dan 12 dari 102 atau 11,80% 

responden mengaku tidak pernah berbuat curang. Dari data pada Gamber 3.1 

dapat ditarik kesimpulan bahwa masih banyak sekali anak-anak yang tidak 

menerapkan nilai-nilai kejujuran.  

88,20%

11,80%

Apakah anda pernah berbuat curang selama di 
sekolah ?

Ya Tidak
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2. Mengapa anda melakuan hal tersebut? 

Hasil yang didapat dari pertanyaan nomor 2 ini dapat dilihat di grafik pada 

Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Hasil Kuisioner Alasan Berbuat Curang 

 

Dari data pada Gambar 3.2 menunjukan bahwa 44 dari 102 atau sekitar 43,10% 

responden mengaku berbuat curang karena tidak bisa mengerjakan soal. 

Selanjutnya 7 dari 102 atau 6,90% responden mengaku berbuat curang karena ikut 

teman, kemudian 29 dari 102 atau sekitar 28,40% responden mengaku berbuat 

curang karena ingin mendapat nilai bagus. Selanjutnya, 6 dari 102 atau 5,90% 

responden mengaku berbuat curang karena iseng dan 16 dari 102 atau 22,90% 

responden mengaku berbuat curang karena alasan lain. Dari data yang didapatkan 

pada Gambar 3.2 dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak sekali anak-anak yang 

suka berbuat curang karena tidak bisa mengerjakan sesuatu. 

 

3.1.2.  Hasil Observasi Video Logging 

Dari hasil observasi yang dilakukan di beberapa mall di Semarang anatra lain yaitu 

Java Mall, Mall Citraland, Mall Paragon, dan DP Mall tepatnya di taman bermain 

keluarga seperti Game Fantasia, Time Zone dan Happy Time, dapat ditarik 

43,10%

7%

28,40%

5,90%

22,90%

Mengapa anda melakukan hal tersebut?

Tidak Bisa Mengerjakan Soal Ikut Teman Supaya Nilai Bagus Iseng-Iseng Lain-Lain
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kesimpulan bahwa anak-anak sangat suka sekali bermain video game. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya sebuah rekaman yang diambil dan memperlihatkan 

bahwa rata-rata pengunjung dari tempat tersebut adalah anak-anak yang didampingi 

oleh orang tua mereka masing-masing. 

Selain melakukan observasi di taman bermain keluarga observasi juga dilakukan di 

beberapa bioskop di semarang seperti Cinemax dan XXI. Dari hasil observasi dapat 

ditarik  kesimpulan bahwa anak-anak yang diperkiran dan dicurigai sebagai target 

sasaran menyukai film animasi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rekaman 

yang menunjukan adanya sebuah orang-orang yang keluar dari bioskop dan 

ternyata setelah diamati lagi orang-orang yang keluar dari bioskop tersebut adalah 

anak-anak yang didampingi oleh orang tua masing-masng dari anak tersebut. 

Selain melakukan survei di bioskop dan taman bermain keluarga observasi juga 

dilakukan di sebuah kios penjual kaset-kaset film. Dari rekaman yang diperoleh 

didapatkan data bahwa rata-rata yang datang ke kios tersebut adalah anak-anak 

yang juga sedang didampingi oleh orang tua dari masing-masing anak tersebut. 

Maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak menyukai film. 

 

3.1.3.  Hasil Obeservasi di Internet 

Observasi yang diperoleh di internet tentang warna dan typografi dengan cara 

membandingkan beberapa contoh animasi anak-anak dimana terdapat warna dan 

typografi. Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 merupakan beberapa contoh font yang 

digunakan di beberapa film animasi anak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Contoh Font Yang Digunakan Pada Animasi Adit & Sopo Jarwo 

Serta Upin & Ipin 
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Gambar 3.4 Contoh Font Yang Digunakan Pada Animasi Despicable Me Serta 

Tayo The Little Bus 

 

Dari Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 dapat disimpulkan bahwa penggunaan font 

berjenis san serif pada film animasi anak-anak sangat cocok karena font dengan tipe 

Sans Serif memiliki kesan sederhana pada pembacanya dan memberikan 

kenyamanan saat dibaca. 

Warna font yang digunakan kebanyakan adalah warna-warna cerah yang tidak 

begitu mencolok seperti warna orange, kuning, merah, biru dan hijau. Hal ini 

bertujuan agar objek yang dilihat lebih nyaman. 

 

3.1.4.  Hasil Studi Karakter 

Untuk menghasikan karakter yang baik dan sesuai untuk anak-anak maka dilakukan 

sebuah studi karakter yang akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Studi Karakter Secara Umum 

Karena target animasi ini ditujukan kepada anak-anak SD, maka karakter yang 

digunkan juga mengambarkan anak-anak SD. Gambar 3.5 merupakan beberapa 

contoh gambar anak-anak SD dengan kegiatan yang mereka lakukan. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Kegiatan Anak SD 
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Dari Gambar 3.5 kita dapat melihat bahwa anak-anak SD pada umumnya adalah 

anak-anak dengan sifat yang aktif energik berprestasi dan ceria. Jadi karakter 

yang akan muncul juga harus meiliki sifat-sifat seperti itu. 

2. Studi Gaya Gambar Karakter 

Bentuk dan ciri gaya gambar dibagi dalam tiga aliran besar antara lain yaitu: 

a. Gaya Gambar Eropa 

Gambar dengan aliran (kartun) Eropa terkenal dengan garisnya yang 'bersih' 

(clear line) dan sangat jarang menggunakan teknik bayangan/shading. Ciri 

umum lain dari komik aliran Eropa ini adalah gambarnya yang luar biasa 

halus, detail dan realistik (terutama untuk bangunan atau panorama 

pemandangan). Alasannya karena penggambarnya mengambil dari gambar 

atau foto benda maupun tempat yang sesungguhnya sebagai referensi dan 

bukan khayalan atau imajinasi. Gambar karakter kartun ala Eropa juga lebih 

dinamis/bervariasi dan pada umumnya berwarna (full color). Contoh dari 

gaya gambar eropa adalah Asterix and Obelix yang dapat dilihat pada     

Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Contoh Kartun Asterix and Obelix 

 

b. Gaya Gambar Jepang 

Gambar dengan aliran manga saat ini sangat populer, tidak hanya di negeri 

asalnya Jepang atau di negara kita tetapi juga hampir di seluruh dunia. Ciri 

utama dari aliran ini adalah gambar karakternya yang sederhana (mata bulat 
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besar, hidung setitik dan mulut segaris), tubuhnya agak tidak proporsional 

(terkadang terlihat terlalu kurus / tinggi untuk ukuran manusia normal) dan 

gambar latar belakangnya yang terlihat begitu realistis. 

Dilihat dari konsumen pembacanya komik manga terbagi atas komik kodomo 

(untuk anak - anak), josei atau redikomi (wanita dewasa), seinen (pria 

dewasa), shoujo (remaja perempuan), shonen (remaja laki - laki) yang 

keseluruhannya biasa dicetak dalam format hitam putih. Komik manga hentai 

ditujukan khusus bagi pria atau wanita dewasa karena banyak menampilkan 

adegan seks yang vulgar/ekstrim (homosex, lesbian, sadomasochistic, 

pedophilia, voyeurisme, incest, orgy / sex party, threesome, dan lain 

sebagainya). Contoh gaya gambar jepang adalah kartun manga yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Contoh Kartun Manga 

 

c. Gaya Gambar Amerika 

Gambar jenis ini (lebih sering disebut aliran Amerika) mungkin hanya 

populer di Eropa dan Amerika saja. Ciri umum komik jenis ini adalah gambar 

karakternya menyerupai manusia dengan garis - garis yang tegas cenderung 

maskulin, karakter prianya rata-rata tegap kekar berotot berbungkal-bungkal 

bahkan karakter wanitanya pun digambarkan agak 'berotot' dengan wajah 

'sangar'. 

Dilihat dari tema ceritanya komik Amerika selalu berkisah mengenai 

kepahlawanan, superhero dan kisah fantasi. Namun sejak komik manga mulai 
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menembus pasar Amerika kini temanya sudah mulai sedikit berubah dan lebih 

mem'bumi'. Pihak-pihak yang dulu tegas digambarkan 'hitam' atau 'putih' kini 

mulai digambarkan ada yang 'abu - abu'. Contoh gaya gambar amerika adalah 

Superman yang dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Contoh Kartun Superman 

 

d. Gaya Gambar Flat Design 

Flat design adalah desain dengan pendekatan minimalis yang menekankan 

kegunaan dengan desain yang bersih tanpa ada bevel, bayangan, tekstur. 

Berfokus pada tipografi, warna-warna cerah dan ilustrasi dua 

dimensi.  Microsoft merupakan perusahaan yang pertama menerapkan gaya 

desain seperti ini untuk interface-nya, dipandang oleh sebagian reaksi 

terhadap ke populeran desain skeuomorphic, perusahaan apple menggebrak 

antarmuka iOS-nya dengan gaya desain ini. Alih-alih untuk mengubah benda 

dalam kehidupan nyata, seperti kalender, menjadi ilustrasi realistis kecil, tapi 

para pendukung flat design mengidentifikasi aplikasi dengan sederhana, 

seperti gambar icon. 

Untuk contoh gambar flat design dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Contoh Gambar Flat Design 

 

3.1.5.  Hasil Wawancara  

Wawancara dilakukan dengan beberapa orang narasumber dan untuk uraian lebih 

jelasnya akan dijelaskan berikut ini. 

1. Wawancara Dengan Ahli Komunikasi 

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Rotumiar Pasaribu, SSi., 

MIKom. Bahasa komunikasi untuk anak-anak  tidak bisa dilakukan dengan 

bahasa yang rumit, berat, kaku, susah dimengerti, dan penggunaan bahasa yang 

panjang juga akan mempersusah anak-anak untuk menangkap. Selain itu jangan 

menawarkan sebuah pilihan seperti contoh kalimat berikut “mau dikerjakan atau 

tidak?” pendengar akan menangkap bahwa pekerjaan itu mau dikerjakan atau 

tidak dikerjakan tetapi gunakan bahasa seperti contoh ”mau dikerjakan sekarang 

atau besok?” dengan kata tersebut akan membuat pendengar mengakap untuk 

mengerjakan baik sekarang ataupun besok. 

Kemudian menurut Rotumiar Pasaribu, SSi., MIKom. Untuk berkomunikasi 

dengan generasi Z diperlukan judul yang membuat anak-anak penasaran. Hal ini 

dikarenankan anak-anak pada usia tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

Selain itu menurut Rotumiar Pasaribu, SSi., MIKom. Penggunaan bahasa yang 

bersifat negatif juga berpengaruh misal jika ingin mengajak orang supaya rajin 

jangan menggunakan bahasa ”ayo kamu jangan malas” tetapi gunakanlah bahasa 

“ayo kamu yang rajin” akan lebih motivasi pendengar untu melakukan hal yang 

lebih rajin. 

 



Proyek Akhir Desain Komunikasi Visual 
Periode XII 

 

 

27 
 
 

Welly Arianto 
14.L1.0003 

2. Wawancara Dengan Psikologi 

Menurut Kuriake Kharismawan, S.Psi. anak-anak SD kelas 4-6 SD sudah bisa 

memulai untuk memahami tentang kejujuran namun menurut beliau anak kelas 

4 SD sudah memiliki pemahaman tentang kejujuran itu sendiri lebih mendalam 

dibandingkan dengan anak-anak yang berada di tingkat bawahnya. Beliau juga 

mengatakan bahwa media yang tepat untuk anak-anak usia tersebut adalah 

memalalui gambar-gambar kartun yang memiliki bentuk-bentuk yang lucu dan 

berbagai media interaksi seperti game dan animasi. 

Selain itu menurut Dra. Suparmi, M.Si menggolongkan anak-anak menjadi 2 

yaitu masa awal kanak-kanak dan masa akir kanak-kanak. Pada masa awal 

kanak-kanak, semua anak-anak melakukan kegiatan dari meniru orang-orang di 

sekitarnya tapi anak-anak tersebut tidak dapat membedakan mana hal baik dan 

buruk. Mereka hanya mengetahui jika mereka dimarahi berarti salah. Sedangkan 

pada masa akhir kanak-kanak, semua anak-anak sudah memiliki kemampuan 

berfikir berempati dan sadar akan tubuhnya sendiri karena anak-anak sudah 

mulai puber. 

Penyebab anak-anak melakukan ketidakjujuran ada banyak hal tergantung dari 

bentuk-bentuk ketidakjujuranya. Penyebab utama dari kasus ketidakjujuran 

terjadi ketika seseorang tertekan oleh tekanan sosial dan bentuk dari mereka 

membela diri dan harga diri. Menurut Dra. Suparmi, M.Si anak-anak pada usia 

SD bisa bertahan untuk menonton sekitar 45-60 menit dan kemampuan mereka 

menangkap pesan tergantung tingkat kecerdasan anak-anak tersebut sehingga 

bila anak tersebut memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi maka semakin cepat 

anak tersebut untuk menangkap isi animasi yang akan dibuat. 

 

3. Wawancara Dengan Tukang Penjual Kaset 

Menurut salah satu penjual kaset yang bersedia untuk diwawancarai mengatakan 

bahwa anak-anak yang membeli kaset di kiosnya ada beragam mulai dari film 

animasi maupun film-film bioskop. Tapi menurut pengakuan dari penjual kaset, 

salah satu kaset-kaset film yang laris dijual adalah kaset animasi anak-anak. 

Penjual kaset tersebut juga mengatakan bahwa anak-anak yang datang ke 
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kiosnya adalah anak-anak dengan usia mulai dari 3-12 tahun. Penjual kaset 

tersebut juga menjelaskan bahwa penjualan di kios kaset tersebut rata-rata adalah 

animasi anak-anak model karakter animasi berbentuk 2D. 

 

3.1.6.  Hasil Pencarian Literatur 

Pencarian literatur juga dilakukan pada proyek akhir ini guna untuk memperkuat 

menunjang data yang diperoleh. Hasil pecarian literatur yang didapatkan akan 

diuraikan sebagai berikut. 

1. Buku Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanajng Rentang 

Kehidupan oleh Elizabeth B. Hulock 

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 yang 

dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Yang Umum Dilakukan Anak-Anak Di 

Sekolah Atau Di Rumah 

Bentuk-Bentuk Pelangaran Di 

Rumah 

Bentuk-Bentuk Pelangaran Di 

Sekolah 

Berkelahi dengan saudara Mencuri 

Merusak milik saudara Menipu 

Bersikap kasar pada saudara Berbohong 

Malas melakukan kegiatan rutin Menggunakan kata-kata kasar 

Melalaikan tanggung jawab Merusak milik sekolah 

Berbohong Membolos 

Tidak berterus terang Membully 

Mencuri milik saudaranya Berkelahi 
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Sengaja menumpahkan sesuatu Berbuat gaduh di kelas 

(Sumber: Elizabeth B. Hulock) 

 

Dari data pada Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa perbuatan tidak jujur sering 

terjadi di sekolah. 

 

2. Data Penelitian Oleh Iwan Susanto 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iwan Susanto dalam Tugas 

Akhirnya melalui metode kuisioner didapatkan beberapa data. Data tersebut 

diperoleh dari bebarapa pertanyaan yang akan diuraikan antara lain sebagai 

berikut: 

h. Apakah kamu memiliki HP pribadi? 

Berdasarkan pertanyaan pada poin a didapatkan data yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Hasil Kuisioner Oleh Iwan Santoso Tentang Kepemilikan HP 

Pribadi  

 

Data pada Gambar 3.10 menunjukkan bahwa 28 dari 120 atau sekitar 23% 

responden memiliki HP sendiri, kemudian 30 dari 120 atau 25% responden 

23%

25%

52%

Apakah kamu memiliki HP pribadi?

Ya Tidak Milik Orang Tua
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tidak memiliki HP dan 62 dari 120 responden atau sekitar 52% responden 

menggunakan HP milik orang tua. Dari data pada Gambar 3.10 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masih banyak sekali anak-anak yang menggunakan HP 

orang tuanya. 

 

i. Apakah kamu bisa menggunakan HP sendiri? 

Hasil pertanyaan pada poin b dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Hasil Kuisioner Oleh Iwan Santoso Tentang Kemampuan 

Penggunaan HP 

 

Pada Gambar 3.11 menunjukkan bahwa 26 dari 120 atau sekitar 22% 

responden tidak dapat mengoperasikan HP secara mandiri dan 94 dari 120 

atau 78% responden dapat mengoperasikan HP secara mandiri milik orang 

tua. Dari data pada Gambar 3.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak 

sekali anak-anak yang dapat mengoperasikan HP secara mandiri. 

 

j. Gambar mana yang lebih kalian suka? 

Pertanyaan mengenai kesukaan gambar pada anak-anak didapatkan hasil 

yang dapat diihat pada Gambar 3.12. 

78%

22%

Apakah kamu bisa menggunakan HP sendiri?

Ya Tidak
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Gambar 3.12 Hasil Kuisioner Oleh Iwan Santoso Tentang Kesukaan Gambar 

 

Data pada Gambar  3.12 menunjukkan bahwa 66 dari 120 atau sekitar 55% 

responden menyukai gaya animasi 2D, kemudian 41 dari 120 atau 34% 

responden menyukai gaya animasi 3D dan 13 dari 120 atau sekitar 11% 

responden menyukai gaya ilutrasi 2D. Gambar 3.12 di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa banyak sekali anak-anak yang menyukai gaya gambar 

berbentuk kartun 2D. 

 

3.2. Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran dapat dilihat dari dua segi yaitu segi demografis dan segi 

geografis. Berikut merupakan dua segi khalayak sasaran tersebut. 

1. Segi Geografis  

Sasaran geografis yang dipilih untuk perancangan ini adalah di Kota Semarang. 

Alasan pemilihan Kota Semarang karena berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan melalui melalui kuisioner mengatakan bahwa tinggkat kejujuran anak 

di Kota Semarang masih rendah. 

 

  

55%34%

11%

Gambar mana yang lebih kalian suka?

Kartun 2D Kartun 3D Ilustrasi 2D
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2. Segi Demografis  

Target sasaran untuk pembuatan film animasi ini adalah anak-anak sekolah dasar 

kelas 4-6 dengan umur 9-12 tahun. Anak-anak dengan usia tersebut dipilih 

karena menurut hasil wawancara dengan pskologi megatakan bahwa anak-anak 

SD kelas 4-6 sudah bisa memulai untuk memahami tentang kejujuran. Menurut 

beliau anak kelas 4-6 SD sudah memiliki pemahaman tentang kejujuran itu 

sendiri lebih mendalam dibandingkan anak-anak yang berada di tingkat 

bawahnya. Selain itu menurut 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 ada banyak hal salah satunya adaalah perbuatan tidak 

jujur. 

 

3.3. Persona 

Persona dari target audience adalah anak-anak sekolah dasar yang memiliki 

aktivitas bangun di pagi hari dan bersekolah dari pagi hingga siang. Anak 

diantarkan ke sekolah oleh orang tua baik dengan kendaraan pribadi maupun umum 

Anak memiliki kegiatan di luar sekolah berupa bermain dan belajar di lingkungan 

rumah serta tidur sekitar jam 8-9 malam. 

 

3.4. Creative Brief 

Dalam melakukan penelitian untuk animasi tentang kejujuran, maka tujuan yang 

diinginkan perlu ditentukan di awal antara lain yaitu: 

1. Siapa target sasarannya ? 

Target sasarannya adalah anak-anak yang berusia 9-12 tahun. 

2. Apa itu kejujuran ? 

Kejujuran berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas dan 

berarti sifat seseorang yang memiliki kejujuran hati dan kelurusan hati. 

3. Apa yang ingin dicapai ? 

Tujuan dari animasi ini adalah agar anak-anak menanamkan nilai-nilai 

kejujuran. 
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4. Dimana ketidakjujuran itu itu biasa terjadi? 

Kasus ketidakjujuran yang paling banyak dilaporkan terjadi di gedung sekolah.  

5. Dimana animasi itu akan diputar ? 

Di sekolah-sekolah dasar baik negeri maupun swasta di lingkup Kota Semarang. 

6. Kapan tidak jujur itu terjadi? 

Ketidakjujuran terjadi ketika ada sebuah celah dan kesempatan.  

7. Mengapa harus jujur? 

Karena menurut perumpamaan bendahara yang tidak jujur dalam Lukas 16 

ayat 8-9 yang isinya dapat disimpulkan bahwa kejujuran itu sendiri merupakan 

bagian dari kebenaran Kristiani. 

 

3.5. Tahapan Media 

Tahapan Media yang digunakan dalam perancangan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Affection 

Dalam tahap ini dilakukan pengenalan animasi tentang kejujuran kepada anak-

anak dengan cara memberikan sebuah teaser kepada anak-anak tersebut agar 

anak-anak segera menyadari bahwa animasi akan muncul dan anak-anak akan 

memiliki gambaran tentang konten konten yang terdapat dalam animasi. 

2. Cognition 

Dalam tahap ini, anak-anak mulai mengerti tentang keberadaan film animasi dan 

sudah memiliki minat untuk menonton film animasi tersebut. 

3. Changing Behaviour 

Dalam tahap ini anak-anak sudah menonton film animasi dan diharapkan setelah 

menonton film animasi tersebut anak-anak dapat menerapkan nilai-nilai 

kejujuran dalam kehdupan sehari-harinya. 

 

3.6. Strategi Komunikasi 

Pada strategi komunikasi proyek akhir ini terbagi dalam judul animasi dan isi 

animasi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan berikut ini. 
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1. Judul Animasi 

Animasi yang akan dirancang ini akan diberi judul ”Kuingin Hebat Seperti 

Alex”. Tujuan dari animasi ini adalah mengajak anak-anak untuk menerapkan 

nilai-nilai kejujuran. Judul tersebut dipilih karena bahasa yang digunakan 

menggunakan  bahasa yang persuaif yang memiliki tujuan untuk membuat anak-

anak penasaran akan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh tokoh Alex. Setelah 

penasaran dengan kegiatan tokoh Alex diharapkan anak-anak tertarik untuk 

menonton animasi ” Kuingin Hebat Seperti Alex”. Judul ini dipilih karena lebih 

mudah di pahami oleh anak-anak SD. 

Selain itu penggunaan bahasa Indonesia dilakukan untuk mempermudah anak-

anak untuk menangkap isi dari animasi tersebut. Target audience yang dituju 

merupakan anak-anak dengan ekonomi kelas menengah keatas atau golongan 

SES B-C yang jarang menjumpai dan berbicara dengan bahasa ingris dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

2. Isi Animasi 

Selain sebagai media peyampaian pesan tentang kejujuran animasi ini juga bisa 

digunakan oleh guru untuk menjadi sebuah media pembelajaran tentang 

kejujuran di sekolah khususnya dalam mata pelajaran PKN. Hal ini diperkuat 

dengan adanya materi pelajaran tentang kejujuran di kurikulum 2013. 

Animasi yang akan dirancang akan membahas tentang contoh-contoh nilai 

kejujuran. Dikemas dengan bentuk film animasi pendek berdurasi sekitar kurang 

lebih 10 menit, hal ini dilakukan karena menurut hasil wawancara dengan  

Dra. Suparmi, M.Si  anak-anak dengan usia 9-12  memiliki kemampuan untuk 

menangkap pesan dari animasi selama 10 menit saja selebih dari itu anak-anak 

akan kehilangan konsentrasi untuk menangkap animasi tersebut. 

Selain itu karakter dan warna yang cerah digunakan dengan tujuan untuk 

menarik minat anak-anak untuk melihat dan bertujuan agar objek yang dilihat 

lebih nyaman pada animasi tersebut. 

Karakter yang di munculkan pada animasi ini adalah karakter berbentuk animasi 

2D dengan gaya gambar flat design yang berbentuk anak-anak.  
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3. Pemilihan Media 

Media yang digunakan pada animasi ini adalah YouTube. Hal ini dilakukan 

karena menurut CNN Indonesia mengutip data dari Google menyebutkan bahwa 

terdapat 50 juta pengguna aktif YouTube per bulannya dari total 146 juta 

pengakses internet di Indonesia. Selain itu terdapat pula Data dari XL Axiata 

yang meyebut bahwa pengguna YouTube di jaringannya naik 77% pertahun.   

Dalam sehari, orang Indonesia rata-rata menggunakan YouTube sekitar            

42,4 menit. Durasi waktu itu meningkat 155% pertumbuhan dari waktu 

menonton di tahun sebelumnya. Sementara, 75% trafiknya berasal dari seluler.  

Selain itu hasil survei yang di lakukan oleh APJII (Asosiasi Penyedia Jasa 

Internet Indonesia ) pada tahun 2017 yang dapat dilihat pada Gambar 3.13 

sampai dengan Gambar 3.16. 

 

 

Gambar 3.13 Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Karakter Kota/Kabupaten 
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Gambar 3.14 Layanan Yang Diakses 

 

 

Gambar 3.15 Pemanfaatan Internet Bidang Edukasi 
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Gambar 3.16 Pemanfaatan Internet Bidang Gaya Hidup 

 

3.7. Strategi Anggaran 

Dalam perancangan animasi tentang kejujuran diperlukan beberapa anggaran untuk 

mensukseskan gerakan tersebut. Perkiraan anggaran yang diperlukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Bidang Desain 

a. Pembuatan animasi : +/- Rp. 1.000.000,- 

b. Poster : +/- Rp. 500.000,- 

c. Merchandise : +/- Rp. 500.000,- 

d. Maskot animasi : +/- Rp. 2.000.000,- 

 

2. Bidang Media 

a. Biaya cetak merchandise : +/- Rp. 2.000.000,-  

b. Biyaya cetak media pendukung : +/- Rp. 2.000.000,- 
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3. Bidang Penyuluhan 

a. Biaya Acara Ke Sekolah   : +/- Rp. 10.000.000,- 

 

4. Bidang transportasi 

a. Biaya Bensin : +/- Rp. 1.000.000,- 

 

5. Bidang Publikasi Dokumentasi 

a. Photographer : +/- Rp. 3.000.000,- 

b. Publikasi Acara : +/- Rp. 20.000.000,- 

    

Total : +/- Rp. 41.000.000, 
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