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BAB IV 

STRATEGI KREATIF 

 

4.1. Konsep Visual 

Film animasi yang berjudul ” Kuingin Hebat Seperti Alex” dirancang karena 

kurangnya kesadaran anak-anak untuk menerapakan pentingnya nilai-nilai 

kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, hal inilah yang menyebabkan banyak sekali 

kasus ketidakjujuran muncul. 

Dengan tidak diterapkannya nilai-nilai kejujuran maka muncullah sebuah tindakan-

tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain seperti menyontek, berbohong, 

dan menipu. Maka dari itu dengan dirancangnya film animasi ini diharapkan anak-

anak yang notabenenya sebagi generasi penerus bangsa ini bisa untuk  menanamkan 

nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya film animasi tersebut akan ditayangkan di beberapa sekolah khusunya 

untuk anak-anak kelas 4-6 SD. Maka dari itu segala aspek harus dipertimbangkan 

mulai dari story line, karakter, warna, gaya desain, dan tipografi supaya hasil 

perancangan yang dihasilkan sesuai dengan target yaitu anak-anak kelas 4-6 SD. 

Untuk melakukan penyesuaian aspek-aspek desain yang akan digunakan maka 

pencarian data dilakukan dengan cara yaitu mulai dari melakukan riset, kuisioner, 

studi literatur hingga melakukan observasi dan wawancara. 

 

4.2. Konsep Verbal 

Film animasi yang berjudul ”Kuingin Hebat Seperti Alex” merupakan 

merupakan sebuah film animasi pendek dengan durasi 10 menit yang memiliki 

tujuan untuk menyampaikan pesan tentang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari 

kepada anak-anak. Pemilihan judul animasi menggunakan bahasa persuasif yang 

bertujuan untuk membuat anak-anak penasaran dan tertarik untuk menonton film 

animasi tersebut. Film animasi ini juga menggunakan gambar berbentuk 2D dan 

memiliki gaya gambar flat design yang bertujuan agar disukai dan mudah dipahami 

oleh anak-anak. Selain itu penggunaan warna cerah yang tidak terlalu mencolok 

juga digunakan pada animasi ini yang bertujuan agar film animasi ini lebih nyaman 
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saat dilihat. Font yang digunakan pada animasi ini adalah jenis font Sans Serif 

karena font dengan jenis Sans Serif memilki kelebihan yaitu sederhana sehingga 

lebih nyaman untuk di baca. 

 

4.3. Konten Animasi 

Film animasi akan dipertontonkan untuk anak-anak maka diperlukan sebuah konten 

animasi yang baik dan mendidik serta pantas untuk di tonton oleh anak-anak. Maka 

dari itu di dalam film animasi yang berjudul ”Kuingin Hebat Seperti Alex” akan 

dikemas menggunakan gaya bahasa Indonesia yang non baku agar terkesan santai 

dan friendly selain itu bahasa ini dipilih agar anak-anak lebih mudah menangkap 

pesan pada film animasi ini. Selain itu animasi ini juga dikemas dengan gaya desain 

berupa kartun 2D. 

Durasi animasi yang akan dibuat kurang lebih berdurasi sekitar 10 menit. Hal ini 

bertujuan agar anak-anak tidak bosan dan dapat menyerap inti film dengan cepat.  

 

4.4. Gaya Desain  

Gaya desain yang digunakan pada film animasi merupakan gaya desain dengan 

bentuk animasi 2D dengan gaya gambar flat design. Hal ini dilakukan atas dasar 

data penelitian yang mengatakan bahwa anak-anak lebih menyukai animasi 

berbentuk 2D. Gaya gambar flat design dipilih karena gambar yang dihasilkan lebih 

simpel dan ringkas sehingga lebih memudahkan target audience untuk 

memahaminya. 

 

4.5. Karakter 

Nantinya di dalam film animasi ini akan terdapat 5 buah karakter dimana terdapat 

1 buah karakter utama dan 4 buah karakter pendukung. Berikut merupakan 

karakter-karakter yang muncul dalam film animasi: 

1. Alex 

Alex merupakan salah satu tokoh utama dalam animasi ini dan merupakan 

teman dari Agnes, Sam, dan Bobby. Karakter Alex digambarkan memiliki 

karakteristik yang kreatif, melayani, artistik, Pionir, sangat perfektif.  Alex 
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dalam bahasa Unisex, artinya Orang baik atau penolong, Pelindung, pembela. 

Gambar Alex dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Tokoh Alex 

 

2. Agnes 

Agnes merupakan teman dari Alex, Sam dan Bobby. Dalam animasi ini Agnes 

digambarkan memiliki karakteristik yang Mandiri, kritis terhadap diri dan 

orang lain, sangat cerdas, kreatif dan penuh ide serta memiliki semangat yang 

tinggi. Agnes dalam bahasa Skotlandia, artinya Lembut dan murni. Gambar 

tokoh Agnes dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Tokoh Agnes 
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3. Sam 

Sam merupakan teman dari Bobby, Agnes dan Alex. Dalam animasi ini Sam 

digambarkan memiliki karakteristik yang nakal, berani mengambil resiko, 

Sistematis dan teratur. Sam dalam bahasa Sansekerta berarti bentuk lain dari 

shyam hitam, gelap. Untuk gambar tokoh Sam dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Tokoh Sam 

 

4. Bobby 

Bobby merupakan teman dari Sam, Agnes dan Alex. Dalam animasi ini Bobby 

digambarkan memiliki karakteristik yang berani, kuat, emosial, sensitif dan 

pemalu. Bobby dalam bahasa Inggris, artinya Gagah berani. Gambar tokoh 

Bobby dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Tokoh Bobby 
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5. Bu Rita 

Bu Rita merupakan guru sekaligus wali kelas dari Alex, Agnes, Sam, dan Bobby. 

Di dalam animasi ini Bu Rita digambarkan memiliki karakteristik yang 

Simpatik, baik, toleran, pengertian, dinamis, penuh kesibukan. Rita dalam 

bahasa Indonesia, artinya Teguh dan kokoh, Penasehat pribadi, Jalan 

penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna. Gambar tokoh 

Ibu Rita dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Tokoh Ibu Rita 

 

4.6. Setting Tempat 

Untuk mendukung pembuatan film animasi diperlukan beberapa background yang 

digunakan untuk menjadi latar tempat pada film animasi. Berikut ini merupakan 

beberapa background yang digunakan di dalam animasi ini. 

1. SD Ceria 

SD Ceria merupakan tempat dimana Ibu Rita bekerja dan juga tempat Alex, Sam, 

Bobby dan Agnes melakukan kegiatan belajar mengajar. 

2. Lorong SD Ceria  

Lorong SD Ceria merupakan tempat dimana anak-anak dan guru berjalan 

menuju kelas. 
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3. Kelas SD Ceria 

Kelas SD Ceria merupakan tempat dimana Ibu Rita mengajar dan juga tempat 

Alex, Sam, Bobby dan Agnes melakukan kegiatan belajar mengajar. 

 

4.7. Story Board 

Story board akan menceritakan tentang salah satu perbuatan tidak jujur yaitu 

menyontek yang akan diuraikan sebagai berikut. 

Dikisahkan di SD ceria telah diadakan sebuah ulangan Alex, Bobby, Agnes dan 

Sam mengerjakan ulangan, namun ditengah-tengah mengerjakan Sam dan Bobby 

melakukan perbuatan curang dan diketahui oleh Bu Rita. Ternyata mereka 

melakukan perbuatan tersebut karena takut dimarahi oleh orang tua mereka dan 

mereka tidak dapat belajar sendiri karena tidak tahu caranya belajar. Akirnya Ibu 

Rita menyarankan agar bertanya dan akhirnya juga Bobby dan Sam dapat 

mengerjakan dengan jujur.  

Untuk cerita setiap scene dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Story Board Setiap Scene 

Scene Cerita Karakter  Lokasi 

1 Suasana di SD Ceria - SD Ceria 

2 Alex, Sam, Bobby dan Agnes tiba di 

SD Ceria 

Alex,Sam, 

Bobby,Agnes 
SD Ceria 

3 Percakapan antara Alex, Sam, Bobby 

dan Agnes tentang ulangan 

Alex,Sam, 

Bobby,Agnes 

Lorong SD 

Ceria 

4 Sam dan Bobby lupa akan adanya 

ulangan di hari itu 
Sam, Bobby 

Lorong SD 

Ceria 

5 Sam dan Bobby pun takut dimarahi 

oleh orang tua karena mendapat nilai 

jelek dan Sam mengajak Bobby untuk 

berbuat curang 

Sam, Bobby 
Lorong SD 

Ceria 

6 Bobby dan Sam membuat contekan 
Sam, Bobby 

Lorong SD 

Ceria 
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7 Agnes pun menasehati Bobby dan Sam Sam Bobby 

Agnes 

Lorong SD 

Ceria 

8 Tiba-tiba bell masuk sekolah pun 

berbunyi 
- - 

 9 Alex, Sam, Bobby dan Agnes pun 

memasuki ruang kelas 

Alex Sam 

Bobby Agnes 

Kelas SD 

Ceria 

10 Bu Rita berjalan menuju ruang kelas 
Bu Rita 

Lorong SD 

Ceria 

11 Bu Rita tiba di ruang kelas dan Alex 

memimpin memberikan salam kepada 

Bu Rita 

Bu Rita, 

Alex, Sam 

Bobby, 

Agnes 

Kelas SD 

Ceria 

 12 Bu Rita memulai ulangan dan 

membagikan lembar soal kepada Alex, 

Sam, Bobby dan Agnes 

Bu Rita, 

Alex, Sam 

Bobby, 

Agnes 

Kelas SD 

Ceria 

13 Di tengah-tengah ulangan Sam 

mengeluarkan contekan yang telah di 

persiapkan secara rapi 

Sam 
Kelas SD 

Ceria 

14 Bu Rita mengetahui perbuatan Sam dan 

Bobby 

Bu Rita, 

Sam, Bobby 

Kelas SD 

Ceria 

15 Akirnya setelah ulangan berakir Bu 

Rita memangil Sam dan Bobby 

Bu Rita, 

Sam, Bobby 

Kelas SD 

Ceria 

16 

 

Bu Rita bertanya kepada Sam dan 

Bobby mengapa berbuat curang pada 

saat ulangan. Bobby dan Sam pun 

mengaku karena jika mendapat jelek 

maka mereka aka dimarahi oleh orang 

tua mereka 

Bu Rita, 

Sam, Bobby 

Kelas SD 

Ceria 
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17 Agnes bertanya kepada Sam dan 

Bobby kenapa mereka tidak belajar 

Agnes, Sam, 

Bobby 

Kelas SD 

Ceria 

18 Bobby dan Sam pun mengaku tidak 

dapat belajar karaena tidak tahu 

caranya belajar 

Sam, Bobby Kelas SD 

Ceria 

19 Alex bertanya kepada Sam dan Bobby 

kenapa mereka tidak bertanya 

Alex, Sam, 

Bobby 

Kelas SD 

Ceria 

20 Alex dan Agnes pun memaklumi dan 

menawarkan Bobby dan Sam untuk 

belajar bersama 

Alex, Sam, 

Bobby, 

Agnes 

Kelas SD 

Ceria 

21 Esok harinya - - 

22 Bu Rita sedang menjelaskan materi dan 

membuka sesi pertanyaan. 

Kemudian Sam dan Bobby bertanya 

karena tidak paham 

Bu Rita, 

Alex, Sam, 

Bobby, 

Agnes 

Kelas SD 

Ceria 

23 Beberapa minggu kemudian - - 

24 Bu Rita mengadakan ulangan kembali 

di SD Ceria 
Bu Rita Kelas SD 

Ceria 

25 Alex, Sam, Bobby, dan Agnes pun 

dapat mengerjakan secara jujur 

Alex, Sam, 

Bobby, 

Agnes 

Kelas SD 

Ceria 

26 Bu Rita pun bangga melihat anak-anak 

mengerjakan ulangan dengan jujur 
Bu Rita Kelas SD 

Ceria 

 

4.8. Tipografi 

Pada animasi ” Kuingin Hebat Seperti Alex” akan menggunakan jenis font 

menggunakan warna cerah dan tidak kaku. Maka jenis font yang digunakan adalah 

font dengan jenis Sans Serif. Berikut ini merupakan beberapa contoh font yang akan 

di gunakan: 

1. Bubble Gum 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

1234567890 
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2. Letter For Learner 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

3. Comic San MS 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

Pemilihan font-font diatas berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui 

internet dengan cara meliat font-font yang terdapat pada film-film animasi yang 

telah ada. Selain itu font dengan jenis Sans Serif memilki kelebihan yaitu sederhana 

sehingga lebih nyaman untuk di baca. 

Selain itu pemilihan font di atas di dasarkan dengan arti kata “jujur” yang memiliki 

makna lurus, benar, dan tidak berbelit-belit maka font yang di gunakan pun harus 

berbentuk lurus dan tidak memiliki bentuk yang melambai. 

 

4.9. Media Promosi 

Untuk memperkenalakan animasi kepada anak-anak dipelukan beberapa media 

pendukung. Berikut ini adalah beberapa media pendukung yang akan digunakan 

untuk memperkenalkan film kepada anak-anak. 

1. Logo 

Logo pada animasi ini bertujuan agar anak-anak dapat lebih mengingat film 

animasi tersebut. Bentuk dari logo adalah tokoh alex yang mengacungkan kedua 

jempolnya yang memiliki arti bahwa jika berbuat jujur itu hebat. Kata hebat di 

pilih karena dengan pujian anak-anak akan lebih semangat lagi untuk hal 

tersebut. Dan kata kuingin hebat seperti alex di gunakan supa membuat anak-

anak penasaran dengan tokoh Alex dan mencari tahu tentang tokoh Alex selain 

itu penggunaan warna cerah pada logo bertujuan untuk menarik perhatian dari 

anak-anak. Dan memudahkan anak-anak untuk mengingat bentuk logo dari 

animasi ini. 
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Gambar 4.6 Logo Animasi “Kuingin Hebat Seperti Alex” 

 

2. Poster 

Promosi di lakukan dengan tujuan agar anak-anak Sd yang ada di Kota Semarang 

mengerti tentang keberadaan animasi  yang akan dirancang. Media promosi yang 

digunakan adalah media berupa poster yang akan disebar di SD di Kota 

Semarang yang bertujuan untuk membuat anak-anak dan guru pelajara PKN 

penasaran tentang animasi tersebut dan mencari tahu tentang keberadaan 

animasi tersebut. Setelah anak-anak dan guru pelajaran PKN menemukan 

animasi tersebut di harapakan anak-anak akan segera menonton animasi tersebut 

dan guru pelajaran PKN bisa menggunakan animasi tersebut sebagai media 

pembelajaran di sekolah.  
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Gambar 4.7 Poster 1 
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Gambar 4.8 Poster 2 

 

3. Merchandise 

Untuk menarik minat anak-anak untuk menonton animasi dan mengingat-ingat 

animasi maka dilakuan pemberian merchandise. Untuk merchandise yang 

digunakan merupakan alat-alat biasa terdapat di sekolah seperti buku tulis, 

notes, sticker dan botol minum. 

 

Gambar 4.9 Merchandise Buku Tulis (Sampul Depan) 
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Gambar 4.10 Merchandise Sticker 1 

 

Gambar 4.11 Merchandise Sticker 2 

 

Gambar 4.12 Merchandise Tumbler 

JUJUR

HEBAT




