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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Animasi merupakan salah satu bentuk seni modern yang memiliki ruang 

distribusi yang luas. Animasi dapat didistribusikan melalui media sosial seperti 

Youtube sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat. Keunggulan animasi sebagai 

media audio visual yaitu sekitar 80% konten akan mampu diserap oleh 

penontonnya (Lestari & Setiawan, 2019). Animasi digunakan dalam berbagai 

kepentingan seperti pendidikan, bisnis maupun hiburan. 

Pendidikan merupakan suatu modal berharga bagi setiap orang dalam 

kehidupan (Sulistiyowati & Kristanto, 2018). Seorang yang terdidik mampu 

memberikan perubahan dalam masyarakat dengan pendidikan yang dimilikinya. 

Pendidikan dapat diperoleh tanpa harus memperhatikan waktu dan lokasi (R. A. 

W. Putra, Suyahman, & Sutrisno, 2019). Pendidikan tidak hanya dapat diperoleh 

melalui jalur formal seperti sekolah, tetapi juga dapat diterima melalui media 

maupun lingkungan sekitar. Pendidikan bukan hanya berupa penambahan ilmu, 

melainkan juga pengembangan sikap dan tingkah laku (Aeni, Zamroni, & Zuchdi, 

2016). 

Indonesia memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menerima 

pendidikan. Tujuan pelaksanaan pendidikan di Indonesia yaitu mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan perkembangan masyarakat sehingga memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kepribadian yang bagus (Nurmalisa & Adha, 2016). Dengan 

adanya pendidikan, masyarakat Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam 

kehidupan bernegara. Bentuk pendidikan di Indonesia disalurkan melalui sistem 

pendidikan yang dijalankan di sekolah dan universitas. 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat menimbulkan dampak yang 

besar terhadap dunia pendidikan (Arif, Riski, & Anggraeni, 2018). Penggunaan 

media sosial dan web memudahkan penyebaran informasi sehingga membuat 

seseorang dapat mengenyam pendidikan di berbagai bidang yang diminati (Zain, 

Febriantina, & Marsofiyati, 2017). Akses informasi tanpa penyaringan dapat 

menimbulkan hal buruk seperti penurunan moral dan karakter. Hal ini ditandai 
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dengan banyaknya aksi kenakalan remaja, tindak kriminal, aksi kekerasan dan 

kekejaman yang terjadi di masyarakat. Kejadian ini menjadi masalah yang 

membuat masyarakat prihatin dengan perkembangan moral penerus bangsa. 

Pendidikan karakter menjadi salah satu usaha untuk mengatasi masalah moral dan 

membentuk masyarakat yang berakhlak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

isi Pancasila, UUD 1942, dan perundangan negara. 

Pendidikan karakter sudah mulai dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah 

hingga ke lingkungan masyarakat.  Salah satu contoh bentuk pendidikan karakter 

yaitu tata tertib di masyarakat. Tata tertib berisi aturan yang mengatur perilaku 

masyarakat untuk menjamin keteraturan dan kedamaian (Ernaningsih & 

Anomeisa, 2019). Tata tertib terdapat di seluruh lapisan masyarakat.  

Lembaga pendidikan yang baik, peduli dengan pendidikan moralnya 

disamping dari kegiatan pengajaran (Rukiyati, 2017). Sebagai salah satu institusi 

yang mencetak sumber daya manusia sesuai amanat UU Sistem Pendidikan 

Nasional tahun 2003, universitas menjadi institusi pendidikan paling akhir untuk 

memberikan pendidikan karakter (Irawati & Susetyo, 2017). Universitas 

Internasional Batam (yang selanjutnya akan disebut UIB) sebagai salah satu 

universitas swasta yang berlokasi di Batam, mewajibkan mahasiswanya untuk 

mengikuti mata kuliah Pancasila dan keagamaan sebagai salah satu bentuk 

pendidikan karakter. UIB juga memiliki aturan yang mengatur perilaku 

mahasiswa agar tertib melaksanakan aktivitas selama di lingkungan kampus 

terutama saat melaksanakan kegiatan ujian. Aturan yang disebut Tata Tertib Ujian 

Universitas Internasional Batam disalurkan kepada mahasiswa dan staff melalui 

brosur. Eksposur yang terbatas dan pembahasan mengenai tata tertib ujian 

membuat banyak mahasiswa terutama yang baru akan mengikuti ujian, untuk 

tidak terlalu memberikan perhatian khusus. Hal ini menyebabkan sejumlah 

pelanggaran tata tertib ujian yang terjadi di lingkungan kampus. Penyampaian 

informasi berupa tata tertib ini belum memanfaatkan media video animasi agar 

lebih menarik dan mudah diakses. Sebagai solusi untuk memberitahukan tata 

tertib dan meningkatkan kesadaran mahasiswa serta staff di UIB, peneliti 

mengambil topik skripsi berjudul “Perancangan Video Animasi 2D Tata Tertib 

Ujian Universitas Internasional Batam dengan Metode Luther”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian laporan berjudul 

“Perancangan Video Animasi 2D Tata Tertib Ujian Universitas Internasional 

Batam dengan Metode Luther”, yaitu: 

1. Bagaimana merancang video animasi dengan metode penelitian Luther? 

2. Bagaimana menyampaikan informasi dengan menarik melalui animasi? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penulisan laporan “Perancangan Video Animasi 2D 

Tata Tertib Ujian Universitas Internasional Batam dengan Metode Luther” adalah: 

1. Video animasi berisi tata tertib ujian yang berlaku di lingkungan UIB. 

2. Video animasi diolah menggunakan software Moho, Illustrator, After 

Effect dan Premiere. 

3. Video animasi diimplementasikan di Youtube. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penulisan laporan “Perancangan Video Animasi 2D Tata Tertib Ujian 

Universitas Internasional Batam dengan Metode Luther” bertujuan: 

1. Memberi informasi mengenai tata tertib ujian kepada mahasiswa beserta 

staff UIB. 

2. Menyelesaikan salah satu syarat kelulusan sarjana (S-1). 

3. Suatu cara mempraktekkan ilmu yang dimiliki peneliti dalam bentuk 

video animasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa, 

staff, peneliti dan akademisi, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa dan staff  

Memberikan informasi kepada mahasiswa beserta staff mengenai tata 

tertib ujian yang berlaku di UIB.   

2. Bagi peneliti 

Peneliti dapat menambah pengetahuan mengenai teknik dan cara 

perancangan video animasi dan menyelesaikan tugas akhir. 
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3. Bagi akademisi 

Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai perancangan video 

animasi. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan laporan disusun mengikuti sistematika penulisan berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan proyek, manfaat proyek dan sistematika penulisan 

laporan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas dasar-dasar teori yang berhubungan dengan topik 

laporan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini menjelaskan metode untuk melakukan perancangan dan 

pengembangan proyek. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bagian ini membahas implementasi, distribusi, dan implikasi dari 

perancangan proyek.  

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan juga saran mengenai hasil dari 

perancangan proyek. 
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