
 

 

ABSTRAK 
Sabar Budi Raharjo. 2011. Pembuatan “Zahra & Junda” Film Animasi Dua Dimensi sebagai 

Media Penanaman Aqidah Islam Sejak Dini. Tugas Akhir. Jurusan Seni Rupa, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Dwi Budi Harto, 
M.Sn. dan Pembimbing II: Moh. Rondhi, M. A. 

Kata Kunci: Animasi, Penanaman Aqidah, Pendidikan Anak Usia Dini. 
Anak adalah aset yang penting keberadaannya dalam kelangsungan sebuah masyarakat. 

Namun, sering kali tumbuh kembangnya, anak tidak mendapat bimbingan spiritual yang cukup 
hingga terjadi sebuah disorientasi kehidupan saat dewasa. Dari permasalahan ini, digagas sebuah 
media pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan aqidah Islam sebagai pondasi spiritual agar 
di hari depan saat menginjak usia dewasa anak tidak mengalami goncangan. Dalam konteks 
tersebut, penulis mencoba menggagas sebuah produk VCD animasi. Penulis yakin bahwa 
konsumsi media hiburan yang kurang mendidik dan kurikulum di pendidikan formal tidak dapat 
mengakomodasi kebutuhan penanaman aqidah. Maka dari itu, VCD animasi diharapkan mampu 
menjadi media hiburan yang mendidik sebagai pengganti hiburan dan materi spiritual di luar 
lembaga pendidikan formal. 

Pematangan konsep baik dari segi tema, komunikasi, estetika, dan teknik haruslah dikaji 
dengan cukup seksama. Mulai dari pembahasan tema, perlu dikaji secara mendalam tentang 
bagaiman konsep aqidah yang lurus dan cara menanamkannya pada anak yaitu dengan 
mengilustrasikannya secara rasional dan analogis konsep-konsep aqidah tersebut. Dari segi 
komunikasi dan estetika, perlu dibahas tentang teori-teori komunikasi, penerapan prinsip-prinsip 
animasi dan bahasa rupa yang sesuai. 

Sementara, pembahasan tenang teknik dapat dijabarkan dengan perencanaan yang matang 
tentang langkah-langkah pembuatan media pendidikan aqidah ini. Mulai dari perencanaan awal, 
pra-produksi hingga pasca-produksi semua harus mengikuti langkah-langkah yang sistematis. 
Perencanaan awal, dilakukan pengumpulan data dengan interview dan pengamatan. Kemudian 
dilanjutkan penyusunan scenario dan persiapan perangakat yang digunakan, dilanjutkan proses 
produksi yang sesuai dengan perencanaan awal dan proses pra-produksi mulai dari penerapan 
teori-teori seperti teori tata ungkap dan teori komunikasi hingga penggunaan perangkat yang 
telah ditentukan. Yang terakhir, pasca-produksi dilakukan dengan cara peluncuran produk. 

Dari segala rangkaian proses yang telah dilalui, dihasilkan sebuah karya film animasi 
edukasi spiritual dalam format VCD berjudul ”Zahra & Junda”. Film ini terbagi menjadi empat 
squence 39 scene berdurasi 7 menit 39 detik. Film ini bercerita tentang kejadian-kejadian yang 
dialami tiga orang siswa taman kanak-kanak dalam mendapatkan keimanan mereka akan Tuhan. 
Film ini disajikan dengan bahasa anak-anak agar komunikasi lebih efektif. Di samping itu 
penanaman keislaman selain konsep aqidah adalah tata cara berpakaian dan berekspresi. Pakaian 
yang diperlihatkan di dalam film ini adalah busana muslim dan ekspresi-ekspresi dalam film ini 
diungkapkan dengan ucapan kalimat-kalimat thoyibah. 
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