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ABSTRAK 

 

Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang seharusnya dikuasai oleh semua 
orang. Namun banyak masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menguasai 
bahasa Inggris. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pembelajaran bahasa Inggris 
saat usia dini. Pembelajaran bahasa Inggris saat usia dini terutama usia 3-5 tahun 
sangatlah penting, karena pada usia tersebut otak anak sedang berkembang pesat 
atau biasa disebut “Golden Age” yang dimana memiliki karakteristik egosentris, 
aktif dan energik, rasa ingin tahu yang tinggi, serta eksploratif. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak agar 
dapat meningkatkan nama Indonesia dalam kemampuan berbahasa Inggris di 
dunia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang didapat berasal 
dari observasi, wawancara, studi literatur, studi kompetitor, dan dokumentasi. 
Kata kunci atau keyword dari penelitian ini adalah Active. Active memiliki arti 
selalu terlibat dengan sesuatu dan penuh dengan pemikiran serta ide yang kreatif 
sehingga jika dihubungkan dengan penelitian ini adalah masyarakat atau orang tua 
dengan anak usia 3-5 tahun yang ingin terlibat atau mencoba hal baru dengan 
mengajarkan anak mereka bahasa Inggris sejak dini dengan media yang disusun 
dengan ide gagasan yang kreatif. Media utama dari penelitian ini adalah video clip 
motion graphic berdurasi 2-3 menit yang berisikan pelafalan alfabet serta benda 
disekitar yang merepresentasikan masing-masing huruf. Selain itu media 
pendukung yang digunakan berupa poster, x-banner, kartu alfabet, dan stiker. 
 

Kata kunci: pembelajaran, bahasa Inggris, anak, motion graphic, video clip 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran bahasa Inggris merupakan hal yang penting untuk ditanamkan 

sejak dini kepada anak kecil karena jika seorang anak sudah dapat mengerti 

bahasa Inggris sejak dini maka akan memudahkan untuk berkomunikasi dengan 

dunia luar. Banyak dari anak muda sekarang yang kurang bisa berbahasa Inggris 

dikarenakan sejak dini tidak atau kurang diajarkan dasar–dasar bahasa Inggris 

yang benar, alhasil banyak dari mereka yang kurang memahami banyak hal yang 

berhubungan dengan bahasa Inggris terutama dalam hal komunikasi, baik dalam 

bentuk pembicaraan ataupun dalam bentuk tulisan saja. Hal tersebut dibuktikan 

dengan data dari EF EPI 2019 (English First, English Proficiency Index), 

Indonesia berada di peringkat 13 dari 25 negara di Asia dan peringkat 61 dari 100 

negara yang ada di seluruh dunia (kecapakan rendah), jauh dari negara Malaysia 

yang berada di urutan ketiga di Asia dan urutan ke 26 dari 100 negara di seluruh 

dunia.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peringkat kecakapan bahasa Inggris dari 100 
negara di dunia 

(Sumber: https://www.ef.co.id/epi/, 2020) 

https://www.ef.co.id/epi/
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Berdasarkan pernyataan Eva Nikmatul Rabbianty (2015: 84) bahwa 

keahlian atau kemampuan dalam bahasa asing sangatlah diperlukan untuk 

mengetahui dan mempelajari ilmu pengetahuan, luas dalam hal pergaulan dan 

memiliki karir yang baik pula. Maka dari itu peran orang tua dalam mengajarkan 

bahasa Inggris pada anaknya saat usia dini sangatlah penting. Pembelajaran pada 

anak tentunya memiliki cara yang berbeda dari orang dewasa, ada cara khusus 

yang harus diterapkan pada pembelajaran anak. Menurut Eva Nikmatul Rabbianty 

(2015: 84) salah satu syarat mutlak saat mengajarkan anak adalah membuat 

suasana yang menyenangkan untuk anak–anak. Menurut hasil penelitian tentang 

cara kerja otak, pengendali memori otak akan mudah menerima informasi dari 

luar saat berada dalam keadaan yang menyenangkan. Anak–anak pasti akan 

tertarik dengan pembelajaran jika kita masuk kedalam dunianya dengan cara fun 

learning, mengibaratkan pembelajaran sebagai sebuah permainan agar si anak 

mudah dan cepat merekam informasi yang didapatkan. 

Berdasarkan data dari Anhusadar La Ode (2013: 104) disebutkan bahwa 

anak dengan usia 3-5 tahun mengalami pertumbuhan paling cepat di otaknya, hal 

tersebut melibatkan perencanaan tindakan–tindakan baru serta dapat memberikan 

perhatian lebih terhadap hal–hal sekitar. Langkah awal dalam pembelajaran 

bahasa Inggris untuk anak–anak adalah pengenalan alfabet dalam bahasa Inggris. 

Hal tersebut dapat memudahkan anak untuk mengetahui kosa kata benda–benda 

disekitar mereka dalam bahasa Inggris. Menurut Hijriyah, Ari et (2012: 2) metode 

pembelajaran alfabet (Alfabeth Method) ini dilakukan dengan menggabungkan 

pengalaman pribadi anak dan proses berpikir anak. Metode ini adalah salah satu 

cara yang mudah untuk diingat anak–anak dalam proses pengenalan bahasa 

Inggris sebagai permulaan atau langkah awal. Dengan mengajarkan anak kosa 

kata atau nama–nama benda dengan metode alfabet ini dapat mempermudah anak 

dalam mengahafal kosa katanya. 

Dalam pengenalan alfabet pun harus dilakukan dengan cara yang 

menyenangkan agar dapat dinikmati oleh anak, seperti diselingi dengan 

permainan atau dengan sebuah lagu. Maka dari itu penyelesaiannya dapat 

diwujudkan dalam bentuk video clip mengenai alfabet Bahasa Inggris. Lagu 

merupakan salah satu hal yang disukai oleh anak–anak. Dengan lagu, para orang 
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tua dan guru dapat mengenalkan alfabet bahasa Inggris. Cara yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran alfabet bahasa Inggris menggunakan lagu adalah 

orang tua ikut menyanyikan lagu tersebut bersama sang anak agar anak lebih 

mengerti bagaimana cara membaca alfabet tersebut. Selain dengan lagu, lebih 

baik jika dilengkapi dengan visual, gambar, atau animasi yang lucu agar sang 

anak dapat mengetahui bentuk dari kosa kata yang baru dipelajari. Bentuk ilustrasi 

dan animasi yang akan digunakan harus sesuai dengan minat anak agar mudah 

diterima dan digemari oleh anak–anak (Fitroh, 2016). Hal itulah yang menjadi 

alasan, mengapa penulis merancang video clip sebagai media pembelajaran.   

Pembelajaran dengan bentuk video clip pun dapat dilaksanakan dimana saja 

karena aksesnya yang mudah. Selain itu sekarang anak–anak sudah bisa 

mengakses internet walaupun berada dalam pantauan orang tua, hal tersebut 

bermaksud bahwa anak–anak umur 3-5 tahun sudah dapat menerima hal baru 

dengan mudah. Video clip memiliki berbagai jenis, diantaranya adalah video clip 

motion graphic. Video ini memiliki kelebihan jika dibanding dengan video clip 

lainnya, yaitu menggunakan lagu yang orisinil dan memiliki karakter orisinil pula. 

Itulah alasannya mengapa penulis menggunakan video clip itu.  

Video clip motion graphic ini memiliki alur cerita, bukan hanya video 

explainer saja. Penambahan alur cerita tersebut bertujuan agar video menjadi lebih 

menarik dan tidak membosankan. Alur cerita akan digabungkan dengan materi 

pengenalan huruf serta pengaplikasiannya pada benda-benda yang ada disekitar. 

Perancangan video clip ini diharapkan bisa membantu orang tua dan guru untuk 

mempermudah pembelajaran alfabet bahasa Inggris pada anak usia 3-5 tahun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil adalah bagaimana merancang video clip animasi motion graphic berjudul 

“ABC Around Me” sebagai media pengenalan alfabet bahasa Inggris bagi anak 

usia 3-5 tahun. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Tugas Akhir, yaitu: 

1. Merancang video animasi dengan teknik motion graphic berjudul “ABC 

Around Me” 

2. Berisikan tentang pengenalan benda-benda yang ada disekitar menggunakan 

alfabet bahasa Inggris 

3. Berdasarkan target audiencenya yaitu anak usia 3–5 tahun, yaitu anak yang 

berada di bangku KB & TK. 

4. Materi pembelajaran yang dibahas adalah alfabet bahasa Inggris 

5. Media penyalur video animasi adalah Youtube dan Instagram 

6. Media pendukung poster, xbanner, kartu alfabet A-Z, stiker 

 

1.4 Tujuan Perancangan 

Tujuan penelitian ini adalah merancang video animasi motion graphic 

pembelajaran alfabet bahasa Inggris berjudul “ABC Around Me” yang lebih 

menarik dan menyenangkan, sebagai media pembelajaran dan pengenalan alfabet 

bahasa Inggris kepada anak sejak usia 3-5 tahun. 

 

1.5 Manfaat Perancangan 

Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1.  Perancangan ini dapat dijadikan acuan atau referensi penelitian atau 

perancangan selanjutnya. 

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang video animasi motion graphic 

yang membahas tentang pembelajaran. 

3. Diharapkan dapat membantu orang tua dan guru dalam pembelajaran alfabet 

bahasa Inggris pada anak usia 3-5 tahun. 

4. Diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan anak usia 3-5 tahun 

mengenai alfabet bahasa Inggris. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Harun Al Rasyid, Jurusan 

Pendidikan Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta 

(2016) dengan judul Perancangan Video clip Animasi 2D Lagu Anak-Anak 

“Mengenal Warna Dalam Bahasa Inggris”. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

berupa video clip animasi 2D tentang pembelajaran warna dalam bahasa Inggris 

pada anak. Variabelnya adalah memberikan media pembelajaran bahasa Inggris 

pada anak menggunakan video clip animasi 2D.  

Kelebihan dari penelitian tersebut adalah menggunakan teknik yang 

menarik, yaitu motion graphic, latar belakang disampaikan dengan jelas. 

Sedangkan kekurangannya adalah usia target yang dituju dan segmentasi kurang 

jelas, pada video motion graphic menggunakan warna dengan saturasi yang terlalu 

tinggi, dan penggunaan ilustrasi yang terlalu sederhana. 

Sedangkan dalam penelitian penulis menargetkan anak usia 3-5 tahun. Pada 

karya ini akan menggunakan warna yang cerah tapi tetapi memperhatikan saturasi 

warna agar tidak merusak mata anak, serta menggunakan lagu dan karakter yang 

orisinil. 

 

2.2 Animasi 

Menurut Tegar Andito (2019) animasi adalah visual yang terus berubah 

yang juga memberikan keunikan tersendiri pada suatu proyek media. Secara 

sederhana animasi memiliki arti objek gambar atau tulisan yang bergerak dengan 

berbagai transisi dan teknik yang telah ditentukan. Animasi dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu animasi 2 dimensi (2D) dan animasi 3 dimensi (3D). Animasi 2D 

memiliki beberapa jenis, yaitu animasi sel, animasi motion graphic 2D, dan 

sebagainya.  

Kebanyakan film–film pada jaman sekarang yang menggunakan 100% 

animasi memadupadankan animasi 2D dan 3D, tetapi ada beberapa film yang 

memakai 100% animasi 3D atau 2D. 
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2.2.1 Animasi Motion Graphic 

Motion graphic terdiri dari 2 kata, yaitu motion yang berarti gerakan dan 

graphic yang berarti grafis. Secara singkat motion graphic berarti grafis yang 

dapat bergerak. Namun secara umum motion graphic memiliki arti gabungan 

antara desain–desain dengan menambahkan beberapa elemen lain seperti ilustrasi 

dan tipografi (Anin, 2020). Jaman sekarang banyak sekali masyarakat yang 

menggemari video dengan bentuk motion graphic karena memiliki keunikan 

tersendiri. Motion graphic biasa digunakan sebagai video explainer atau video 

tutorial. 

Menurut Anggraini, Yunita dkk (2018: 65) motion graphic sering digunakan 

adalah karena media ini dinilai lebih menarik dan menghemat biaya dibandingkan 

dengan teknik lainnya. Saat seseorang menonton motion graphic, maka pesan 

yang disampaikan oleh animator akan berdampak dengan persepsi penonton 

secara tidak langsung, karena motion graphic adalah grafis yang menggabungkan 

antara video, animasi, audio, dan teks untuk menciptakan sebuah ilusi sebuah 

gerakan atau sebuah transformasi. 

 

2.2.2 Teknik Pembuatan Animasi Motion Graphic 

Teknik pembuatan animasi dapat dibagi menjadi: 

1.  Pra Produksi 

Teknik awal yang digunakan untuk membuat sebuah animasi motion graphic 

ini adalah pra produksi, berikut adalah elemen-elemen yang ada pada proses 

pra produksi: 

a. Pencarian dan penulisan ide 

b. Penulisan naskah 

c. Desain karakter 

d. Pembuatan storyboard 

2. Produksi 

Teknik selanjutnya adalah masuk pada proses produksi, berikut adalah elemen-

elemen yang ada pada proses produksi: 

a. Pembuatan lagu 

b. Pembuatan karakter 
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c. Pembuatan background 

d. Proses animasi karakter 

3. Pasca Produksi 

Teknik terakhir yang digunakan untuk membuat sebuah animasi motion 

graphic ini adalah pasca produksi, berikut adalah elemen-elemen yang ada 

pada proses pasca produksi: 

a. Compositing karakter dan background 

b. Proses editing 

c. Rendering dan mixing video dan lagu 

d. Perilisan trailer 

e. Promosi di Instagram 

f. Rilis di Youtube 

 

2.3 Video Clip 

Video adalah sebuah teknologi yang bertujuan untuk merekam, memproses, 

menyalurkan, serta menata beberapa gambar-gambar visual yang bergerak. Yang 

kebanyakan biasanya menggunakan film, media digital, atau sinyal elektronik. 

Alat pendukung agar terbentuknya video adalah berupa kamera (Ilham, 

Mughnifar, 2020). Video memiliki beberapa jenis, antara lain music video, video 

animasi, stop motion video, dan sebagainya. 

 

2.4 Teknik Pembuatan Video clip Animasi Motion Graphic 

Dalam membuat motion graphic tentu ada beberapa teknik atau proses 

dalam pembuatannya, berikut adalah proses pembuatan motion graphic: 

 

2.4.1 Pra Produksi 

Pra produksi merupakan langkah awal sebelum melakukan proses eksekusi 

video, yaitu seperti penentuan cerita, alur, latar, konsep, dan sebagainya. Untuk 

video animasi biasanya pada pra produksi disertakan desain karakter, sketsa 

adegan, storyboard, penulisan naskah dan ide cerita, Pra produksi berguna sebagai 

pondasi awal dalam proses pembuatan video. 
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2.4.2. Produksi 

Tahap produksi yaitu tahap dimulainya eksekusi, seperti proses syuting, 

pembuatan karakter dan background, proses animasi, dan sebagainya. 

 

2.4.3. Pasca Produksi 

Tahap terakhir adalah pasca produksi, Tahap ini ada proses yang disebut 

editing, compositing, rendering. Compositing, yaitu proses menyatukan semua 

animasi atau clip yang sudah ada menjadi satu, biasanya menggunakan Adobe 

Premiere. Selanjutnya ada editing, yaitu penambahan teks, backsound, sound 

effect, warna pada video, narasi, dan sebagainya pada video. Rendering adalah 

menggabungkan semua clip video, efek, lagu, dll menjadi sebuah video lengakp 

dalam format MP4, AVI, dsb. Jika sudah selesai maka video siap untuk dirilis dan 

dipublikasikan ke publik atau ke beberapa platform tertentu, contohnya seperti 

Youtube 

 

2.5 Media 

Berdasarkan pernyataan Gumilar (2014: 86) media berawal dari bahasa 

Latin, yang disebut “Medius” yang berarti perantara atau pengantar. Istilah media 

ditujukan pada sesuatu yang berfungsi sebagai wadah dan sarana untuk 

berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Pemilihan media dapat 

dicocokkan dengan objek penelitian yang telah ditentukan, agar sesuai dengan 

target pasar yang sudah ditentukan.  

Media yang digunakan untuk mempublikasikan video clip motion graphic 

ini adalah Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Grafik pemakaian platform di Indonesia 

(Sumber: DailySocial.id,JakPat, 2020) 
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Berdasarkan grafik yang bersumber dari DailySocial.id dan JakPat (2020) 

menjelaskan bahwa lebih dari 50% (56,3%) masyarakat Indonesia memilih untuk 

mengakses Youtube sebagai platform pembelajaran bahasa asing selama pandemi 

Covid-19. Hasil tersebut mengalahkan Instagram (28,4%) dan Facebook (24%). 

Survei diatas melibatkan 1.447 responden di Indonesia. 

 

2.6 Pembelajaran 
Pembelajaran merupakan suatu hal yang pasti didapatkan semua orang agar 

memperoleh ilmu pengetahuan. Pembelajaran dilakukan oleh tenaga pengajar 

seperti guru, dosen kepada murid atau mahasiswanya, yang diharapkan nantinya 

akan menjadi pemuda pemudi yang hebat. Pembelajaran juga dapat dilakukan 

oleh orang tua kepada anaknya. Orang tua telah mengajarkan anaknya beberapa 

hal mendasar sejak usia dini. Fauziddin (2016: 163) mengatakan bahwa anak pada 

usia dini adalah masa–masa dimana otak mengalami perkembangan kreatifitas 

yang cepat, masa–masa ini biasanya disebut Golden Age atau masa keemasan 

anak. Maka dari itu pembelajaran haruslah dilakukan sejak usia dini. Karena 

sangat membantu pertumbuhan anak, terutama perkembangan otak dan kreatifitas 

anak. 

Pada video clip motion graphic tentang alfabet bahasa Inggris ini berisikan 

tentang pembelajaran bahasa Inggris mulai dari huruf A-Z ditambahkan dengan 

dengan pengenalan benda-benda yang ada disekitar. Contohnya seperti A=Apple, 

B=Ball, C=Cat, dan seterusnya. Agar anak dapat mengenal benda disekitarnya 

dengan bahasa Inggris yang lebih baik lagi. 

 

2.7 Bahasa Inggris 

Bahasa Inggris merupakan bahasa yang digunakan sebagai media 

komunikasi dan sebagai bahasa internasional pertama yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Menurut Wijaya (2015: 122)  

hubungan dan komunikasi dengan negara luar menggunakan bahasa Inggris 

karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, sehingga pendidikan di 

dalam negeri (Indonesia) perlu sekali melatih kemampuan berbahasa Inggris sejak 

usia dini. Maka dari itu pembelajaran bahasa Inggris sejak dini kepada anak 
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sangatlah penting, agar mereka lebih mudah untuk terus memperlajarinya saat 

mereka tumbuh besar nanti. 

2.8 Media Sosial 

Errika (2011: 70) berpendapat bahwa manusia zaman sekarang hampir tidak 

mungkin lepas dari media sosial. Tanpa kita sadari, media sosial sudah menjadi 

bagian dari hidup masyarakat luas bahkan bisa diibaratkan seperti kebutuhan 

pokok. Seiring perkembangan jaman, banyak media sosial yang berkembang 

dengan pesat, seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. 

Hampir semua orang mengakses situs–situs tersebut setiap hari untuk mengetahui 

tentang berita atau tren baru. Ada juga yang memiliki kepentingan bekerja dengan 

bergantung pada situs tersebut. media sosial menjadi kegemaran masyarakat luas 

karena aksesnya yang mudah dan dapat diakses dimana saja, kapan saja kita mau. 

 

2.9 Anak Usia Dini 

Anak memiliki kecerdasan yang berbeda–beda. Ada anak yang kecerdasan 

dan pola pikirnya seperti orang tuanya, karena biasanya anak adalah cerminan dari 

orang tuanya. Ada anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang tinggi ada 

yang tidak. Kemampuan berbahasa sejak dini sangatlah penting untuk tumbuh 

kembang sang anak nantinya. Dan juga mempermudah komunikasi baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Menurut Husnuzziatul (2018: 18) anak usia 3-5 tahun termasuk anak usia 

dini, adapun karakteristik anak usia dini yaitu sebagai berikut: 

1. Unik, setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda 

2. Egosentris, yaitu memahami atau mengerti sesuatu yang terkait dengan 

dirinya atau hal-hal yang ia sukai 

3. Aktif dan energik, yaitu selalu semangat dan senang saat melakukan aktivitas, 

apalagi pada aktivitas yang baru 

4. Rasa ingin tahu yang tinggi, anak usia dini akan memperhatikan sesuatu yang 

menurutnya baru dan menarik 

5. Semangat dalam hal belajar karena senang dalam mengerjakan suatu kegiatan 

atau aktivitas 
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6. Eksploratif, dimana anak usia dini memiliki dorongan dari rasa ingin tahu 

atau rasa penasaran yang kuat sehingga mencoba hal-hal baru 

 

2.10 Warna 

Makna dan fungsi warna sangatlah penting bagi kehidupan makhluk hidup. 

Bukan hanya manusia saja yang dimaksudkan, tetapi hewan juga memiliki peran 

penting terhadap warna. Menurut Yusuf (2003: 2) dengan adanya panca indera 

maka manusia dan hewan dapat melihat keberadaan warna dan membedakannya. 

Warna memiliki mood dan penempatannya sendiri–sendiri. Warna pun memiliki 

arti yang berbeda–beda karena setiap warna memiliki suasana dan maksud yang 

berbeda, tergantung tempat dan keadaan dimana warna tersebut berada. 

Penggunaan warna yang cerah sangat cocok dengan anak usia dini, karena 

anak usia dini sangat menyukai sesuatu yang cerah karena secara tidak langsung 

karena mengungkapkan rasa senang dan bahagia (Aisyah, 2017: 119). Warna 

yang cocok untuk anak usia dini adalah warna yang cerah dan warna dasar seperti 

warna merah, kuning, dan biru. Penggunaan warna cerah agar anak dapat melihat 

dan membedakannya dengan jelas (Atika, 2018). 

 

2.11 Musik 

Anak usia dini merupakan anak yang sedang berada dalam masa 

perkembangan otak atau biasa disebut Golden Age. Pada masa tersebut kecerdasan 

anak akan terus meningkat, salah satu yang dapat meningkatkan kecerdasan anak 

adalah musik. Dengan musik, anak akan lebih tertarik untuk mempelajari sesuatu 

serta secara tidak langsung, musik dapat mengembangkan kecerdasan emosi anak. 

Dengan musik anak dapat memahami tenatng perasaan senang, sedih, dan marah 

dengan sempurna dan dapat mengendalikannya (Fitroh, 2016: 46). 

Musik yang disukai anak usia dini adalah musik yang memiliki melodi yang 

baik dan bagus, terutama lagu memiliki tempo cepat karena memiliki kesan yang 

ceria namun tetap dengan melodi yang sederhana. Lagu yang ceria dapat memicu 

anak untuk menggerakkan badannya. Musik yang ceria dapat membantu 

mengembangkan kecerdasan motoriknya selain itu juga dapat mempererat 

hubungan anatar anak dan orang tua (Babyologist, 2018). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena informasi yang 

didapatkan berdasarkan keadaan dan situasi yang ada/alamiah, seperti yang 

disampaikan oleh Williams (2008) dalam buku “Metode Penelitian Kualitatif dan 

Kuatitatif” (Hardani dkk, 2020: 17) bahwa penelitian kualitatif adalah 

pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dalam keadaan yang alamiah 

(natural settings). Penelitian kualitatif lebih mengarah kepada fenomena sosial 

dan budaya secara wajar. 

 

3.2 Unit Analisis 

Berikut adalah unit analisis yang dibutuhkan untuk melengkapi data 

penelitian ini: 

 

3.2.1 Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek utama dalam penelitian ini adalah anak-anak, orang 

tua, dan guru. Penelitian ini akan menggabungkan apa yang digemari oleh anak 

dan pembelajaran bahasa asing, yaitu bahasa Inggris yang dimana orang dewasa 

pun kesulitan dalam belajar bahasa Inggris. 

 

3.2.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru bahasa Inggris, kepala sekolah, dan 

orang tua yang memiliki anak usia 3-5 tahun.  

 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan, yaitu TK Islam Al-Azhar 15 

Jl. Florence J4 No. 31, Surabaya. 

2. Di rumah orang tua murid, yaitu di Jl. Pacar Kembang 5E/18, Surabaya. 
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Penulis memilih TK Islam Al-Azhar 15 sebagai lokasi penelitian karena TK 

Islam Al-Azhar 15 adalah sekolah berstandar internasional dan sudah 

menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan menganut kurikulum 

dari Cambridge International School, serta dikarenakan kondisi pandemi sehingga 

tidak memungkinkan untuk observasi ke beberapa sekolah berbeda. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh untuk perancangan video animasi motion graphic 

mengenalkan bahasa Inggris kepada anak–anak usia 3–5 tahun berasal dari: 

1. Animasi 

2. Motion graphic 

3. Anak usia 3-5 tahun 

4. Cara mengajar guru 

5. Kesadaran orang tua tentang pembelajaran bahasa Inggris sejak umur 3-5 

tahun 

Data-data tersebut di atas akan dikumpulkan atau diperoleh dengan cara 

berikut di bawah ini. 

 

3.3.1 Observasi 

Observasi dilakukan di beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah (TK), 

dll. Dengan dilakukannya observasi secara langsung akan dilihat bagaimana 

kondisi asli seperti apa cara mengajar guru bahasa Inggris serta respon para murid. 

Selain itu observasi juga dilakukan ke rumah wali murid, yaitu di Jl. Pacar 

Kembang 5E/18, Surabaya agar dapat melihat bagaimana cara orang tua 

mengajarkan bahasa Inggris kepada anaknya di rumah. Observasi dilakukan di TK 

Islam Al-Azhar 15 Jl. Florence J4 No. 31, Surabaya. 

 

3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah sesi tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara dan narasumber dengan tujuan mengumpulkan data atau 

informasi mengenai suatu hal. Subyek dalam penelitian ini yaitu: 

1. Guru bahasa Inggris dari TK Islam Al-Azhar 15, Wina Wijayanti 
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2. Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 15, yaitu Ida Farida Cut Mutia 

3. Orang tua dari murid TK Islam Al-Azhar 15 (Muhammad Atala Ramadhan 

Saputra dan Muhammad Arsyah Rayhan Saputra), Laeli Zelfi, S.Si. 

Data-data yang akan ditanyakan adalah sebagai berikut: 

1.  Kepala Sekolah 

a. Bagaimana perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ini? 

b. Menurut Ibu/Bapak sudah sejauh mana kemampuan bahasa Inggris murid 

di sekolah ini? 

c. Menurut Ibu/Bapak sepenting apakah pembelajaran bahasa Inggris untuk 

anak usia dini? 

d. Adakah cara/strategi tertentu yang dilakukan sekolah untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para murid disini? 

e. Apakah murid disini pernah ikut berpartisipasi dalam lomba atau 

ekstrakulikuler bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

Inggris para murid? 

f. Apakah ada bimbingan atau konseling tersendiri untuk para guru disini 

dalam hal pengajaran bahasa Inggris pada anak usia dini? 

g. Apakah ada koordinasi antara sekolah dengan orang tua untuk hasil 

pembelajaran bahasa Inggris murid di sekolah? 

2.   Guru 

a. Berapa jumlah murid setiap kelas di sekolah ini? 

b. Bagaimana perkembangan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah ini? 

c. Menurut Ibu/Bapak guru pada umur berapa anak mulai diajarkan bahasa 

Inggris? 

d. Bagaimana cara Ibu/Bapak guru mengajarkan bahasa Inggris kepada para 

murid? 

e. Metode apa saja yang digunakan di sekolah ini dalam pembelajaran 

bahasa Inggris? 

f. Bagaimana respon para murid ketika Ibu/Bapak guru sedang menjelaskan 

materi? 

g. Apakah para murid pernah/sudah mempraktekkan materi/kosa kata yang 

sudah diajarkan pada kegiatan sehari-hari? 
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h. Pembelajaran bahasa Inggris seperti apa yang menurut Ibu/Bapak guru 

lebih efektif untuk anak usia 3-5 tahun, dengan permainan, media 

interaktif atau hanya menggunakan teori? 

i. Apa yang menyebabkan anak umur 3-5 tahun kurang menguasai bahasa 

Inggris, baik dari hal yang dasar dan mudah untuk anak-anak? 

3.  Orang tua 

a. Apakah Ibu/Bapak pernah mengajarkan bahasa Inggris pada anak 

Ibu/Bapak? 

b. Menurut Ibu/Bapak, pada umur berapa anak mulai diajarkan bahasa 

Inggris? 

c. Apakah anak Ibu/Bapak pernah mempraktekkan bahasa Inggris saat 

berada di rumah atau saat bersama dengan keluarga? 

d. Seberapa besar anak Ibu/Bapak mengetahui tentang bahasa Inggris? 

e. Menurut Ibu/Bapak, apa manfaat mengajarkan bahasa Inggris pada anak 

sejak usia dini? 

 

3.3.3 Studi Literatur 

Penulis akan melakukan studi literatur dengan mencari teori–teori serta 

data–data yang berhubungan dengan topik penelitian pada buku, jurnal, arsip, 

website, dan sebagainya guna mempermudah penyelesaian laporan peneletian ini. 

Buku, jurnal dan arsip akan diakses secara online melalui internet, sehingga yang 

digunakan adalah e-book, e-journal, serta data dan teori berbasis online lainnya, 

namun tetap didapatkan dari sumber yang jelas dan terpercaya serta dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Buku–buku atau jurnal yang digunakan adalah yang memiliki konten atau 

pembicaraan mengenai cara pengajaran bahasa asing terhadap anak usia dini, 

buku/jurnal bahasa Inggris, serta konten–konten lainnya yang berhubungan 

dengan topik penelitian. Tidak lupa juga memasukkan nama penulis/pengarang 

serta judul dari buku dan jurnal tersebut pada daftar pustaka laporan. Buku atau 

jurnal yang digunakan adalah yang memiliki konten atau pembicaraan mengenai 

tumbuh kembang anak, pembelajaran bahasa Inggris pada anak, mengenai 

ilustrasi, animasi, dan desain. 
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3.3.4 Studi Kompetitor 

Memperhatikan kelemahan dan kekuatan orang lain bukanlah sesuatu yang 

buruk, namun dengan hal tersebut justru dapat membangun seseorang untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi, hal tersebut juga akan diterapkan pada 

penelitian ini. Memperhatikan kelemahan dari referensi video–video animasi 

pembelajaran lainnya yang juga bisa menjadi media pembelajaran juga untuk 

penulis agar mengetahui bagaimana membuat video pembelajaran yang lebih baik 

dari itu. 

Selain itu tidak lupa untuk memperhatikan kekuatan yang dimiliki video-

video animasi pembelajaran lain, hal tersebut bisa digunakan sebagai referensi 

untuk dipraktikkan atau bahkan dikembangkan dalam eksekusi perancangan 

animasi berbasis motion graphic ini nantinya. Serta memperhatikan bagaimana 

teknik dan cara–cara yang lebih baik digunakan/tidak digunakan dalam 

pembuatan video animasi motion graphic, karena hal tersebut dapat 

mempengaruhi bagus atau tidaknya hasil akhir video nanti. 

Video-video tersebut diantaranya: 

1. Video berjudul “ABCD - Kompilasi Lagu Anak - Lagu Anak Indonesia - 

Nursery Rhymes”  

2. Video berjudul “Lagu abc | Lagu anak | Lagu anak Indonesia” dari kanal  

 

3.4 Analisa Data 

Analisa data terbagi menjadi 3 teknik triangulasi data, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berulang atau terus 

menerus hingga mencapai batas akhir (tidak ada perbedaan dari data yang 

diperoleh). Berikut adalah macam-macam triangulasi data yang digunakan: 

 

3.4.1 Reduksi Data 

Tahap ini adalah mereduksi data yang sudah terkumpul kemudian dipilah 

data apa saja yang relevan dan fokus terhadap topik yang sedang diteliti. Setelah 

dipilah-pilah maka data akan dikelompokkan untuk memudahkan proses 

penelitian selanjutnya. 
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3.4.2 Penyajian Data 

Data yang sudah direduksi dan sudah dikelompokkan kemudian disajikan 

dalam bentuk tulisan, gambar, tabel, atau bagan agar informasi yang diperoleh 

dapat ditarik kesimpulan dan dapat segera dieksekusi. Pada tahap ini perolehan 

data didapatkan dari observasi, wawancara, studi literatur, dan studi kompetitor. 

 

3.4.3 Kesimpulan 

Setelah proses reduksi atau dan penyajian data, data dan informasi tersebut 

disimpulkan dalam bentuk uraian atau kategori. Salah satu yang bisa diterapkan 

adalah data disimpulkan menjadi keyword yang nantinya dari keyword tersebut 

akan muncul konsep untuk karya dari penelitian ini, sehingga hasil karya ini dapat 

memberikan pesan yang dimaksud. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di bab 4 ini akan dijelaskan mengenai apa saja hasil dari pengumpulan data 

yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, studi literatur, studi kompetitor, 

dan dokumentasi. Data tersebut nantinya akan disimpulkan agar mempermudah 

dalam proses eksekusi karya. 

 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Berikut adalah hasil pengumpulan data yang didapatkan saat melakukan 

proses pencarian data. 

 

4.1.1 Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan observasi di TK Al-Azhar 15 Surabaya. Dipilihnya TK 

Al-Azhar 15 Surabaya sebagai tempat observasi karena TK Al-Azhar 15 Surabaya 

sudah berstandart internasional dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar pembelajaran dengan mengadopsi kurikulum Cambridge International 

School. TK Al-Azhar 15 Surabaya sudah menerapkan banyak metode 

pembelajaran bahasa Inggris kepada muridnya sehingga murid TK Al-Azhar 15 

Surabaya dapat berbahasa Inggris sejak dini. 

TK Al-Azhar 15 telah menggunakan beberapa metode pembelajaran bahasa 

Inggris pada para murid, contohnya adalah mendatangkan native speaker dari luar 

Gambar 4.1 Logo Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar 
(Sumber: http://kbtk-alazhar15sby.mysch.id/, 2020) 
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negeri yang mengajarkan bahasa Inggris secara langsung. Metode tersebut 

diterapkan di 9 kelas yang ada di TK Al-Azhar 15 Surabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan proses pembelajaran bahasa Inggris di TK Al-

Azhar 15 Surabaya secara online di kelas TK A Mekkah dan TK B Jeddah yang 

disampaikan oleh native speaker. Native speaker menyampaikan materi dengan 

bahasa Inggris yang sederhana dan para murid pun merespon dengan baik dan 

antusias. Walaupun native speaker berbicara bahasa Inggris tanpa adanya 

penerjemah, para murid sudah mengerti apa yang dibicarakan oleh native speaker 

karena menggunakan bahasa Inggris yang sederhana sehingga mudah dimengerti 

oleh anak-anak. 

Selain itu, para murid pun dapat menjawab pertanyaan dari native speaker 

dengan mudah dan bersemangat, pada salah satu kelas diatas native speaker 

bertanya kendaraan apa yang berada di dalam laut dengan bahasa Inggris dan para 

murid langsung menjawab dengan bahasa Inggris yang benar dan jelas. Native 

speaker pun menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan pula, yaitu 

dengan menggunakan presentasi powerpoint yang interaktif. 

 

 

Gambar 4.2 Proses pembelajaran bahasa Inggris  
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4.1.2 Wawancara 

A. Kepala Sekolah 

Penulis sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah TK Islam Al-

Azhar 15 Surabaya, Ida Farida Cut Mutia 

 

 

 

 

 

 

 

TK AL-Azhar sekarang sedang menerapkan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) 

dengan cara daring. PJJ dilakukan dengan syarat para murid harus didampingi 

oleh orang tua karena anak usia dini belum bisa mengoperasikan gadget serta agar 

orang tua dapat membantu anaknya jika mengalami kesulitan saat proses belajar. 

Berdasarkan wawancara dengan beliau, pembelajaran bahasa Inggris pada anak 

usia dini sangatlah penting, di TK Al-Azhar 15 sudah menerapkan pembelajaran 

bahasa Inggris sejak awal, yang bernama English Day. Setiap sebulan sekali, TK 

Al-Azhar 15 akan mendatangkan native speaker dengan mengajarkan bahasa 

Inggris kepada para murid menggunakan bahasa Inggris (tanpa terjemahan bahasa 

Indonesia) dengan metode Simple Order, yaitu memaparkan materi bahasa Inggris 

yang sederhana agar mudah dimengerti oleh para murid. Kemampuan bahasa 

Inggris murid TK Al-Azhar 15 pun sudah bagus karena pihak sekolah sering 

mengajarkan bahasa Inggris kepada para muridnya. TK Al-Azhar 15 pun memiliki 

strategi lain dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk para muridnya, yaitu 

menggunakan buku pocket atau buku saku. Buku saku tersebut akan dibawa oleh 

guru sebagai catatan kosa kata apa saja yang mudah untuk diajarkan ke para murid 

yang nantinya akan mempermudah murid untuk mengetahui benda-benda 

disekitar mereka dalam bahasa Inggris.  

Saat pelaksanaan English Day, diadakannya puncak tema sebagai perayaan 

dalam tahun tersebut mengenai pembelajaran bahasa Inggris. Para murid akan 

tampil dalam acara tersebut, seperti bernyanyi, puisi, bersyair, permainan, dsb 

Gambar 4.3 Kepala Sekolah TK Islam Al-Azhar 15, Surabaya  
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dengan bahasa Inggris. Selain itu, pada acara tersebut, guru dan murid akan 

menggunakan bahasa Inggris selama sehari penuh. 

Untuk tenaga pengajar di TK Al-Azhar 15 harus berbasis pendidikan guru 

PAUD terlebih dahulu, namun ada beberapa guru yang tidak berbasis pendidikan 

PAUD namun berbasis bahasa Inggris tetapi mengajar sebagai guru bahasa 

Inggris di TK Al-Azhar 15. Guru dengan basis bahasa Inggris tersebut akan 

menjadi tutor atau pengajar bagi guru bahasa Inggris lain yang berbasis 

pendidikan guru PAUD. 

 Saat awal tahun TK Al-Azhar 15 akan melakukan parents meeting, dimana 

para orang tua akan dijabarkan mengenai pembelajaran bahasa Inggris pada tahun 

tersebut.  Setiap akhir bulan pun, pihak sekolah akan memberikan worksheet atau 

hasil dari murid untuk pembelajaran bahasa Inggris. Hal tersebut dilakukan agar 

orang tua murid mengetahui bagaimana hasil belajar bahasa Inggris anak mereka 

saat disekolah. 

Kesimpulannya adalah berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah 

bahwa TK Al-Azhar 15 sudah menerapkan pembelajaran bahasa Inggris kepada 

para muridnya dengan metode Simple Order, mengundang native speaker, 

kompetisi bahasa Inggris, dll agar menarik, mudah untuk dimengerti anak-anak, 

dan cepat dalam menguasai bahasa Inggris. 

 

B. Guru Bahasa Inggris 

Berdasarkan wawancara dengan guru bahasa Inggris TK Al-Azhar bernama 

Wina Wijayanti, jumlah murid dalam 1 kelas di TK Al-Azhar 15 ini ada sekitar 

23-25 anak, namun saat PJJ 1 kelas hanya dibatasi sebanyak 15 orang dan dibagi 

menjadi 2 sesi. Hal tersebut dilakukan agar murid dapat lebih fokus dengan materi 

yang diberikan. 
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Guru bahasa Inggris di TK Al-Azhar 15 memiliki beberapa metode 

pembelajaran, yaitu guru akan menyiapkan permainan agar murid lebih semangat 

dan lebih tertarik. Selama masa pandemi ini, para guru bahasa Inggris juga 

menyiapkan video pembelajaran yang menarik agar murid dapat lebih mengerti 

dan dapat memperhatikan dengan baik. Video pembelajaran yang digunakan pun 

merupakan video motion graphic. Respon para murid saat pembelajaran pun 

sangatlah senang dan sangat tertarik karena metode pembelajaran yang kreatif 

pasti lebih efektif untuk diterima anak usia dini dibandingkan hanya 

menggunakan buku teori saja. 

Menurut Ibu Wina, salah satu penyebab kurangnya pengetahuan anak usia 

dini mengenai bahasa Inggris adalah kurangnya pembelajaran dari lingkungan 

sekitarnya, yaitu lingkungan sekolah dan rumah. Jika anak usia dini kurang ilmu 

pengetahuan bahasa Inggris maka pengejaran bahasa Inggris pada usia 

remaja/dewasa akan lebih susah untuk diterapkan. 

Kesimpulannya adalah pada masa PJJ ini, para guru di TK Al-Azhar 15 

menggunakan video pembelajaran sebagai media belajar para murid yang 

menggunakan video motion graphic. Selain itu menurut ibu Wina, pengaruh 

sekolah dan rumah dapat membuat anak usia 3-5 tahun kurang menguasai bahasa 

Inggris.  

 

C. Orang Tua Murid 

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu orang tua murid TK 

Al-Azhar 15, Laeli Zelfi, S.Si (orang tua dari Muhammad Atala Ramadhan 

Saputra, 4 tahun dan Muhammad Arsyah Rayhan Saputra, 2,5 tahun). Ibu Laeli 

sendiri mengajarkan bahasa Inggris pada kedua anaknya di rumah dengan 

mengenalkan benda-benda disekitarnya.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Guru bahasa Inggris TK Islam Al-Azhar 15, Surabaya  
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Ibu Laela sudah mengenalkan bahasa Inggris kepada anaknya sejak anaknya 

sudah bisa bicara. Beliau mengenalkan berbagai macam hewan dalam bahasa 

Inggris karena anaknya sangat menyukai hewan. Hal tersebut dilakukan sebagai 

persiapan sejak dini agar anaknya lebih bisa menguasai bahasa Inggris. Saat 

dirumah pun beliau membuat beberapa kuis bahasa Inggris untuk anaknya guna 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anaknya serta agar sang anak dapat 

menerapkan kosa kata bahasa Inggris saat di rumah.  

Anak beliau juga sudah cukup menguasai Simple Order dalam bahasa 

Inggris, alfabet, buah-buahan, hewan, dan juga dapat berhitung 1-50 dalam bahasa 

Inggris. Menurut beliau manfaat pembelajaran bahasa Inggris untuk anak adalah 

agar anak dapat beradaptasi dengan teknologi jaman sekarang sejak dini, karena 

bahasa yang digunakan dalam gadget pun menggunakan bahasa Inggris. Sehingga 

jika anak tidak dapat berbahasa Inggris maka akan menyulitkan sang anak untuk 

beradaptasi atau menggunakan teknologi. Selain itu juga memudahkan sang anak 

untuk berkomunikasi, contohnya seperti dapat mengikuti lomba-lomba yang 

berbasis internasional nantinya. 

Kesimpulannya adalah ibu Laela sudah mengajarkan bahasa Inggris kepada 

kedua anaknya sejak dini dengan metode Simple Order seperti disekolah untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anaknya dan juga memudahkan 

sang anak untuk beradaptasi dengan teknologi jaman sekarang. 

 

D. Murid TK Al-Azhar 15 Surabaya (Muhammad Atala Ramadhan Saputra,  

4 tahun dan Muhammad Arsyah Rayhan Saputra, 2,5 tahun) 

Penulis juga melakukan wawancara dengan dua murid TK Al-Azhar 15 

yaitu Muhammad Atala Ramadhan Saputra, 4 tahun dan Muhammad Arsyah 

Rayhan Saputra, 2,5 tahun atau anak dari Ibu Laela Zelfi. Mereka berpendapat 

bahwa mereka senang saat belajar bahasa Inggris baik dirumah atau disekolah 

karena disampaikan dengan menarik dan membahas topik yang mereka suka, 

yaitu hewan. Mereka juga sudah bisa berhitung 1-50 dalam bahasa Inggris dan 

termasuk cukup lancar dalam melafalkan bahasa Inggrisnya. Mereka juga 

Gambar 4.5 Orang tua murid  
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mengatakan bahwa dirumah orang tuanya juga sering mengajarkan mereka bahasa 

Inggris.  

Kesimpulannya adalah Atala dan Arsyah sudah menguasai bahahasa Inggris 

sedikit demi sedikit sejak usia dini, mereka sudah bisa berhitung 1-50 dalam 

bahasa Inggris dan mereka juga merasa senang saat proses belajar bahasa Inggris 

karena penggunaan metode yang kreatif. 

Kesimpulan dari keempat narasumber yang telah diwawancarai adalah 

pembelajaran bahasa Inggris sangatlah penting, baik di lingkungan sekolah 

maupun rumah. Pembelajaran dapat dilakukan dengan materi yang sederhana 

dengan metode yang kreatif agar anak lebih cepat dan mudah mengerti bahasa 

Inggris yang diajarkan. Menggunakan media hewan, tumbuhan, atau hal yang 

disukai anak-anak juga dapat dimanfaatkan agar anak tertarik untuk 

mempelajarinya. 

 

4.1.3 Studi Literatur 

Pada penelitian ini, studi literatur yang digunakan adalah melalui media 

buku/jurnal. Buku dan jurnal yang digunakan adalah yang membahas mengenai 

tumbuh kembang anak serta pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini. 

Berikut adalah beberapa jurnal yang dijadikan acuan teori pada penelitian ini: 

1. Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini dari 0-6 Tahun oleh 

Husnuzziadatul Khairi 

Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa anak usia 3-5 tahun termasuk anak 

usia dini yang dimana memiliki karakteristik yang beragam, yaitu unik, 

egosentris, aktif, rasa ingin tahu yang besar, eksploratif, semangat dalam hal 

belajar, suka meniru, suka bermain, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa anak usia 3-5 tahun penting untuk mulai diberi ilmu 

pengetahuan atau hal-hal baru, karena mereka memiliki sifat yang 

bersemangat dengan hal baru serta rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mhal 

tersebut dapat membantu proses belajar anak usia dini. 

2. Pembelajaran Bahasa Inggris Pada Anak Usia Dini di Sekolah Alam 

Excellentia Pamekasan Madura oleh Eva Nikmatul Rabbianty 
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Jurnal ini membahas tentang pentingnya pembelajaran bahasa Inggris untuk 

anak usia dini disekolah karena anak usia dini, yaitu terutama usia 3-5 tahun 

sedang dalam masa perkembangan otak yang pesat atau biasa disebut 

“Golden Age”. Ketika anak sedang di masa ini maka anak akan cepat dalam 

mendapat dan memproses pengetahuan baru disekelilingnya 

3. Musik Sebagai Stimulus Pada Kecerdasan Emosi Anak (Studi Kasus TK A 

Di Kelompok Bermain Kasih Ibu) oleh Siti Fadjryana Fitroh 

Jurnal ini membahas mengenai bagaimana peran musik pada kecerdasan 

emosi anak. Menurut jurnal ini, musik dapat meningkatkan dan 

mengembangkan emosi anak, karena secara tidak langsung anak dapat 

mengenal dan membedakan emosi mereka, seperti senang, sedih, marah. 

  

Kesimpulan dari kedua jurnal diatas adalah anak usia 3-5 tahun sedang 

memasuki masa perkembangan otak yang pesat, atau bisa saja disebut dengan 

Golden Age. Musik dapat meningkatkan perkembangan otak dan kecerdasan anak, 

karena anak dapat mengerti berbagai emosi dan dapat mebedakannya. 

 

4.1.4 Studi Kompetitor 

Penulis menggunakan beberapa video motion graphic yang berisikan 

tentang pengenalan alfabet kepada anak usia dini. Media yang digunakan adalah 

Youtube. Video yang digunakan penulis sebagai studi kompetitor sebagai berikut: 

1. ABCD - Kompilasi Lagu Anak - Lagu Anak Indonesia - Nursery Rhymes dari 

kanal Youtube Lagu Anak Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Video ini memiliki keunggulan sebagai berikut: 

a.    Menggunakan animasi 3 dimensi 

b.    Sudah memiliki original character 

Gambar 4.6 Video Kompetitor 1 
(Sumber: www.youtube.com, 2020) 
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c. Sudah dikenal banyak orang, dibuktikan dengan video tersebut sudah 

ditonton sebanyak 11 juta kali 

Video ini memiliki kekurangan sebagai berikut: 

a. Tempo lagu terlalu pelan sehingga memiliki kesan sedih atau tidak 

semangat 

b. Ambience video terlalu gelap 

c. Tidak menggunakan lagu ciptaan sendiri 

2.   Lagu abc | Lagu anak | Lagu anak Indonesia dari kanal Youtube Lagu Anak 

Indonesia Balita 

 

 

 

 

 

 

Video ini memiliki keunggulan sebagai berikut: 

a.  Memiliki animasi motion graphic yang bagus 

b.  Sudah memiliki original character 

c. Sudah dikenal banyak orang, dibuktikan dengan video tersebut sudah 

ditonton sebanyak 24 juta kali. 

 

Video ini memiliki kekurangan sebagai berikut: 

a. Penggunaan sound effect yang berlebihan pada vokal 

b. Saturasi warna pada video terlalu berlebihan 

c. Durasi video terlalu lama, yaitu 36:51 

Kesimpulan dari kedua video kompetitor diatas adalah kedua video 

memiliki jumlah penonton yang tergolong banyak, yaitu diatas 10 juta. Kedia 

video memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda namun sama-sama tidak 

menggunakan lagu ciptaan sendiri. 

 

4.1.5 Dokumentasi 

Gambar 4.7 Video Kompetitor 1  
(Sumber: www.youtube.com, 2020) 
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Berikut adalah hasil dokumentasi yang penulis dapatkan saat melakukan 

observasi langsung di TK Al-Azhar 15, Surabaya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto diatas adalah dokumentasi gedung TK Al-Azhar 15 Surabaya yang 

berlokasi di Jl. Florence J4 No. 31, Surabaya. Selain TK Al-Azhar 15, dilokasi 

tersebut juga terdapat KB Al-Azhar 15, SD Islam Al-Azhar 35, SMP Islam Al-

Azhar 13. Disana penulis melakukan obsevasi serta wawancara kepada kepala 

sekolah dan jugaguru bahasa Inggris mengenai pembelajaran bahasa Inggris pada 

anak usia dini. 

 

 

 

 

 

 

Foto di atas merupakan dokumentasi saat pelaksanaan English Competition 

di TK Al-Azhar 15 Surabaya pada tahun 2019. English Competition berisikan 

tentang lomba serta berbagai permainan bahasa Inggris. Lomba yang disajikan 

pun menggunakan bahasa Inggris, seperti menyanyi, bersyair menggunakan 

bahasa Inggris. Hal diatas merupakan salah satu wujud penerapan pembelajaran 

bahasa Inggris untuk usia dini di TK Al-Azhar 15 Surabaya.  Di tahun 2020 ini 

pihak sekolah tidak bisa menyelenggarakan acara ini karena kondisi pandemi. 

Kesimpulan dari dokumentasi di atas adalah TK Al-Azhar mengadakan 

acara-acara yang bertemakan bahasa Inggris agar untuk meningkatkan 

Gambar 4.9 Dokumentasi kegiatan English Competition 2019 
(Sumber: Kepala Sekolah TK Al-Azhar 15 Surabaya, 2020) 

Gambar 4.8 Gedung TK Al-Azhar 15 Surabaya  
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ketertarikan anak dalam pembelajaran bahasa Inggris. Selain itu anak-anak juga 

dapat bermain sambil belajar. 

Lalu berikut adalah dokumentasi saat pembuatan lagu ABC Around Me dari 

proses rekaman hingga proses editing. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Hasil Analisis Data 

4.2.1 Reduksi Data 

1. Observasi 

Dari hasil observasi dapat disimpulkan bahwa: 

a. TK Al-Azhar 15 Surabaya sudah mengutamakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa pengantar serta sudah menggunakan kurikulum dari Cambridge 

International School 

b. Banyak aktifitas berbahasa Inggris yang dilakukan di TK Al-Azhar 15 

Surabaya, seperti English Day, English Competition, dan sebagainya 

c. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring atau PJJ (Pembelajaran 

Jarak Jauh) 

2. Wawancara 

a. Menurut kepala sekolah dan guru bahasa Inggris TK Al-Azhar 15 

Surabaya, pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini sangatlah penting 

b. Sekolah menggunakan beberapa metode pembelajaran bahasa Inggris 

untuk para murid 

c. Guru bahasa Inggris sudah menggunakan media yang kreatif untuk 

pembelajaran bahasa Inggris, yaitu menggunakan video pembelajaran 

dalam bentuk motion graphic 

d. Mengundang Native Speaker dari luar negeri sebagai salah satu metode 

pembelajaran bahasa Inggris TK Al-Azhar 15 Surabaya 

Gambar 4.10 Proses rekaman lagu ABC Around Me 
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e. Para siswa sangatlah senang dan tertarik saat belajar bahasa Inggris 

karena media dan metode pembelajaran yang menarik 

f. Orang tua murid pun ikut mengajarkan bahasa Inggris kepada sang anak 

di rumah dengan cara kuis bahasa Inggris 

g. Penggunaan metode Simple Order memudahkan anak untuk memulai 

pembelajaran bahasa Inggris 

h. Salah satu penyebab anak kurang menguasai bahasa Inggris adalah faktor 

lingkungan, yaitu lingkungan sekolah dan rumah. 

3. Studi Literatur 

Berdasarkan data dari studi literatur, penulis menemukan bahwa Indonesia 

termasuk memiliki kemampuan yang rendah diantara 100 negara di dunia 

pada hal bahasa Inggris, maka dari itu pembelajaran bahasa Inggris pada anak 

usia dini adalah hal yang penting. Anak usia dini, yaitu usia 3-5 tahun 

memiliki karakteristik yang unik, yaitu ingin tahu yang tinggi, aktif, semangat 

belajar yang tinggi, dsb sehingga anak usia 3-5 tahun adalah masa dimana 

otak anak berkembang dengan sangat pesat atau Golden Age, sehingga anak 

dapat menerima hal baru dari lingkungannya dengan baik. Beberapa cara 

mengajarkan bahasa Inggris pada anak usia dini adalah pengenalan alfabet 

dan menggunakan musik atau lagu sebagai elemen pendukung pembelajaran. 

4. Studi Kompetitor 

Hasil dari studi kompetitor, yaitu 2 video animasi pembelajaran alfabet, 

disimpulkan bahwa anak usia dini menyukai pembelajaran melalui animasi 

yang menggunakan musik atau lagu sebagai elemen pendukung 

pembelajaran. 

5. Dokumentasi 

Penulis mendapatkan beberapa dokumentasi dari kepala sekolah TK Al-

Azhar 15 Surabaya, yaitu kegiatan English Competition yang dilaksanakan 

tahun 2019 lalu. Hal tersebut adalah salah satu wujud pembelajaran bahasa 

Inggris pada anak usia dini.  

 

4.2.2 Penyajian Data 
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Dari hasil pengumpulan data observasi, wawancara, studi literatur, studi 

kompetitor, dan dokumentasi yang telah direduksi, maka didapat data berikut: 

1. Pembelajaran bahasa Inggris usia dini sangatlah penting, terutama pada umur 

3-5 tahun karena perkembangan otaknya yang sangat pesat 

2. TK Al-Azhar 15 Surabaya menggunakan beberapa metode untuk 

pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. 

3. Pengenalan alfabet dapat memudahkan anak untuk belajar bahasa Inggris 

serta sebagai langkah awal pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini. 

4. Media video clip motion graphic cocok untuk digunakan sebagai 

pembelajaran bahasa Inggris pada anak usia dini. 

5. Animasi motion graphic dengan penambahan lagu dapat meningkatkan minat 

anak untuk belajar. 

6. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang membuat anak kurang 

menguasai bahasa Inggris sejak dini. 

 

4.2.3 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pembelajaran bahasa Inggris pada 

anak usia 3-5 tahun sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas kemampuan 

bahasa Inggris masyarakat Indonesia serta anak usia 3-5 tahun berada di masa 

Golden Age, yaitu dimana otak sedang berkembang sangat pesat. Salah satu topik 

pembelajaran bahasa Inggris yang tepat sebagai langkah awal adalah alfabet, agar 

anak dapat mengenal benda disekitarnya dengan bahasa Inggris. Media yang tepat 

untuk topik tersebut adalah video clip motion graphic. Penggunaan media tersebut 

karena pembelajaran dengan lagu dapat lebih menarik perhatian anak serta 

penambahan visual animasi agar anak dapat mengetahui bentuk alfabet serta 

bentuk benda yang dimaksud. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data berupa observasi, wawancara, studi literatur, studi kompetitor, dan 

dokumentasi. Output yang dihasilkan nantinya adalah berupa video clip motion 

graphic berjudul “ABC Around Me”. 

 

4.3 Konsep dan Keyword 
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Dari data yang sudah disaring dan disimpulkan akan digunakan untuk 

menetukan konsep dan keyword penelitian ini. 

 

 

 

 

4.3.1 Analisis Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) 

1. Segmentasi 

a. Geografis 

Negara   : Indonesia 

Teritorial   : Jawa Timur 

Distrik   : Surabaya 

Kepadatan Populasi  : Kota Besar 

b. Demografis Primer 

Usia   : 3-5 tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Pendidikan  : KB dan TK 

Kelas Sosial  : Menengah keatas 

c. Demografis Sekunder 

Usia   : 25-30 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki dan perempuan 

Pendidikan  : SMA sampai perguruan tinggi 

Kelas Sosial  : Menengah keatas 

d. Psikografis 

Segmentasi psikografis penelitian ini adalah anak KB dan TK yang 

berusia 3-5 tahun yang belum/sedang dalam proses belajar bahasa 

Inggris, lalu orang tua usia 25-30 tahun yang memiliki kebiasaan 

menggunakan media sosial seperti Youtube dan Instagram (aktif dalam 

media sosial) dan orang tua yang tertarik dengan topik video yang unik 

dan kreatif. 

2. Targeting 
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Penelitian ini memiliki 2 target, yaitu target audience dan target market. 

Target audience pada penelitian ini adalah anak usia 3-5 tahun yang 

belum/sedang mempelajari bahasa Inggris, dan juga orang tua yang memiliki 

anak usia 3-5 tahun yang belum/sedang mempelajari bahasa Inggris. 

3. Positioning 

Sebagai media pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini, terutama 

usia 3-5 tahun agar anak lebih tertarik untuk belajar bahasa Inggris dan 

memudahkan orang tua saat mengenalkan bahasa Inggris pada sang anak 

terutama alfabet bahasa Inggris. 

 

4.3.2 Unique Selling Preposition (USP) 

USP mengarah pada keunikan yang dimiliki oleh suatu rancangan atau 

karya agar rancangan tersebut dapat menarik perhatian masyarakat luas. Unique 

Selling Preposition pada video clip animasi motion graphic berjudul “ABC 

Around Me” sebagai media pengenalan alfabet bahasa Inggris bagi anak usia 3-5 

tahun adalah menggunakan teknik motion graphic dengan penambahan musik 

atau lagu pada video. Lagu yang digunakan adalah lagu orisinil, sehingga lagu 

pada video clip ini belum digunakan sebelumnya. Selain itu pada video clip 

motion graphic ini akan menggunakan karakter orisinil, dan memiliki alur cerita 

sehingga video clip ini memiliki keunikan yang berbeda dari video motion 

graphic lain. 

 

4.3.3 Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan metode untuk mengetahui kekuatan (Strength), 

kelemahan (Weakness), kesempatan atau peluang (Opportunity), serta ancaman 

(Threat) yang didapatkan dari penelitian ini. Untuk mendapatkan hasil analisi 

tersebut, berikut adalah matriks yang digunakan: 

1. Strength + Opportunity (S-O), menggunakan kekuatan untuk membuka 

peluang 

2. Weakness + Opportunity (W-O), menggunakan peluang untuk mengatasi dan 

sebagai solusi kelemahan 



33 
 

 

3. Strength + Threat (S-T), mengetahui ancaman yang akan dihadapi dan 

kekuatan sebagai antisipasi ancaman 

4. Weakness + Threat (W-T), meminimalisir atau mengurangi kelemahan 

dengan antipasi terhadap ancaman. 
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Berikut adalah tabel analisis SWOT dari perancangan ini: 

Tabel 4.1 Analisis SWOT 
 Strengths Weaknesses 

- Anak usia 3-5 tahun 
memiliki perkembangan 
otak yang pesat 

- Anak usia 3-5 tahun 
memiliki rasa ingin tahu 
tinggi terhadap hal-hal baru 
 

- Indonesia berada di 
peringkat 61 dari 100 
negara di dunia dalam 
kemampuan bahasa Inggris 

- Kurangnya kesadaran 
masyarakat terhadap 
pentingnya pembelajaran 
bahasa Inggris usia dini 

Opportunities S-O W-O 
- Anak usia 3-5 tahun 

menyukai metode 
pembelajaran dengan 
animasi dan musik 

- Anak usia 3-5 tahun 
memperhatikan dan 
memahami suatu hal 
yang terikat dengan 
dirinya 

- Anakusia 3-5 tahun 
memiliki semangat 
belajar yang tinggi 

- Merancang video clip 
animasi motion graphic 
alfabet bahasa Inggris 
sebagai media pembelajaran 
yang menyenangkan untuk 
anak 3-5 tahun 

- Menggabungkan animasi dan 
musik untuk membantu 
perkembangan otak anak 

- Belajar bahasa Inggris 
dengan mengenalkan benda 
disekitar mereka 

- Merancang media 
pembelajaran bahasa 
Inggris untuk anak usia dini 
untuk meningkatkan 
kemampuan bahasa Inggris 
masyarakat Indonesia 

- Memanfaatkan semangat 
belajar anak yang tinggi 
untuk mulai mengajarkan 
bahasa Inggris sejak dini 
 

Threats S-T W-T 
- Anak usia 3-5 tahun 

tidak menyukai 
pembelajaran yang 
hanya berbasis teori 

- Tidak semua orang tua 
tertarik dalam 
mengajarkan sang anak 
berbahasa Inggris 

- Menciptakan media 
pembelajaran yang 
menyenangkan agar dapat 
diterima oleh anak usia 3-5 
tahun 

- Merancang video clip 
animasi motion graphic 
alfabet bahasa Inggris 
sebagai media 
pembalajaran untuk 
memudahkan para orang 
tua dalam mengajarkan 
sang anak berbahasa 
Inggris 

- Memanfaatkan media sosial 
sebagai media penyebaran 
kepada orang tua yang 
diharapkan dapat meningkat 
kesadaran orang tua tentang 
pembelajaran bahasa 
Inggris pada anak usia dini 

Strategi Utama: Merancang video clip animasi motion graphic berjudul “ABC Around Me” 
sebagai media pengenalan alfabet bahasa Inggris bagi anak usia 3-5 tahun 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 
Internal 
(S-W) 

Faktor 
Eksternal 

(O-T) 
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4.3.4 Keyword 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Deskripsi Keyword 
Bagan 4.1 Keyword 
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Berdasarkan kesimpulan dari SWOT, STP, dan USP penulis menemukan 

keyword yang cocok, yaitu Active (aktif). Dalam Oxford Dictionary dijelaskan 

bahwa arti aktif adalah selalu terlibat dengan sesuatu dan penuh dengan pemikiran 

serta ide yang kreatif. Jika dihubungkan dengan penelitian ini maka hal tersebut 

bermakna bahwa penelitian ini menargetkan masyarakat atau orang tua dengan 

anak usia 3-5 tahun yang ingin terlibat atau mencoba hal baru dengan 

mengajarkan anak mereka bahasa Inggris sejak dini dengan media yang disusun 

dengan ide gagasan yang kreatif, yaitu video clip animasi motion graphic tentang 

alfabet bahasa Inggris dengan karakter dan lagu yang original atau belum ada 

sebelumnya. Selain itu, keyword Active memiliki arti yang cocok dengan 

karakteristik anak usia 3-5 tahun, yaitu bersifat aktif, rasa ingin tahu yang tinggi, 

serta keinginan belajar yang tinggi. 

 

4.4 Konsep Perancangan Karya 

4.4.1 Konsep Perancangan 

Konsep perancangan merupakan sebuah langkah awal dalam proses 

pengerjaan atau eksekusi sebuah karya seni agar karya tersebut memiliki ide 

gagasan dan konsep yang kuat dan jelas. 

 

4.4.2 Tujuan Kreatif 

Tujuan perancangan ini adalah membuat media pembelajaran bahasa Inggris 

untuk anak usia 3-5 tahun yang menarik agar dapat dinikmati dan mudah 

dimengerti oleh anak-anak dan memudahkan orang tua dalam proses 

pembelajaran bahasa Inggris sejak usia dini. 

 

4.4.3 Strategi Kreatif 

Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan video clip 

animasi motion graphic yang menarik dengan menggunakan karakter orisinil dan 

juga memakai lagu yang orisinil pula, dengan arti lagu yang digunakan disini 

belum digunakan siapapun sebelumnya. Selain itu penjelasan alfabet pada video 

clip animasi motion graphic ini menggunakan barang-barang yang ada di 
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disekitar, agar anak dapat mengenali barang-barang disekitarnya dengan cepat dan 

dapat menyebutkannya dalam bahasa Inggris.  

Berikut adalah unsur strategi kreatif untuk penelitian ini: 

1. Judul 

Judul pada perancangan video clip animasi motion graphic ini adalah “ABC 

Around Me”. Judul tersebut bermaksud anak akan mengenal alfabet dengan 

menggunakan barang disekitar mereka sebagai contoh, seperti A=Apple, 

B=Ball, C=Clock, dan seterusnya. Hal tersebut dapat memudahkan anak 

untuk mengenal barang disekitarnya dalam bahasa Inggris. 

2. Tipografi 

Jenis huruf yang dipilih untuk perancangan ini adalah huruf yang sifatnya 

tebal dan mudah dibaca. Jenis huruf tersebut digunakan karena huruf yang 

tebal dan lucu cocok digunakan untuk anak-anak karena bentuknya yang lucu 

dan menarik. Jenis huruf yang digunakan adalah Montserrat dan Arial 

Rounded MT Bold. 

 

 

 

3. Warna 

Keyword yang sudah ditentukan adalah Active, penulis memilih skema warna 

Playful yang disebutkan di buku The Complete Color Harmony. Di buku 

tersebut menyebutkan bahwa skema warna Playful adalah warna yang aktif, 

riang, dan pengelompokkan warna yang energik. Skema warna Playful dapat 

dimengerti oleh anak-anak, remaja, dan dewasa yang berjiwa muda.  

  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.11 Skema Warna Playful 
(Sumber: Buku The Complete Color Harmony, 2020) 

Montserrat 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 !@#$%^&*()_-=+ 

Arial Rounded MT 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 !@#$%^&*()_-=+ 
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4. Lagu 

Karena media utama penelitian ini adalah video clip, maka tentu saja 

membutuhkan lagu untuk mendukung visual animasinya. Lagu yang 

digunakan adalah lagu orisinil yang belum pernah dipakai sebelumnya. Lagu 

berisikan tentang pelafalan huruf A-Z dalam bahasa Inggris dan menyebutkan 

benda-benda yang merepresentasikan masing-masing huruf. Lagu memiliki 

irama yang ceria agar anak-anak yang mendengarnya pun menjadi senang dan 

semangat. 

 

4.4.4 Storyboard 

Setelah melalui proses pembuatan konsep, maka masuk ke proses 

selanjutnya yaitu storyboard. Storyboard berfungsi sebagai gambaran awal yang 

digunakan sebagai acuan gambar atau visual dan animasi pada perancangan video 

motion graphic ini.  

Tabel 4.2 Storyboard 

No. Deskripsi Storyboard 
1. Awal video dibuka dengan 4 karakter 

utama bernama Andi, Bela, Coki, dan Pak 
Guru yang sedang bersantai di halaman 
sekolah, yang kemudian diajak oleh Pak 
Guru untuk belajar alfabet bahasa Inggris 
bersama-sama 

 
 
 
 
  

2. Lalu dilanjutkan dengan scene judul ABC 
Around Me 

 
 
 
 

3. Lalu scene selanjutnya, menyebutkan 
alfabeth satu persatu dari A-Z. 
Huruf dibawa oleh ke-4 karakter utama 
(Andi, Bela, Coki, dan Pak Guru) dan 
teman-temannya 
 
 
 

  
 
 
 
 

4. Lalu scene selanjutnya menggambarkan 
Around Me pada judul lagu ini dengan 
visual Andi, Bela, Coki, dan Pak Guru 
berkeliling ke berbagai tempat 
 

 
 
 

5. Lalu masuk ke scene penjelasan huruf satu 
persatu (A-Z) dengan benda-bendanya 
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6. Lalu lagu akan menyebutkan huruf-huruf 
alfabet (A-Z) kembali dengan Andi, Bela, 
Coki, Pak Guru, dan teman-temannya 
membawa huruf-huruf A-Z 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Lalu Andi, Bela, Coki dan Pak Guru 
menari di pantai mengikuti irama lagu 
ABC Around Me 
 
 

 
 
 

8. Scene menari ini akan menggunakan 
visual yang menarik dengan membagi 
beberapa bagian agar tidak terlihat 
membosankan 
 

 
 
 

9. Akhir video memperlhatkan ketiga 
karakter utama, yaitu Andi, Bela, Coki 
dan Pak Guru berfoto bersama di pantai 
dengan ekspresi yang senang 
 

 
 
 

 

4.5 Perencanaan Media 

4.5.1 Tujuan Media 

Menurut Nasrullah dalam Ahmad Setiadi (2015) media ada sebuah medium 

atau wadah yang digunakan pengguna untuk merepresentasikan diri dan 

berinteraksi, berkomunikasi, kerja sama, serta berbagi dengan pengguna lain 

untuk membentuk sebuah ikatan sosial. Sehingga pengguaan media sangatlah 

penting untuk wadah promosi video motion graphic ABC Around Me ini. Media 

yang dipilih pun adalah media yang cocok berdasarkan hasil analisis dan keyword 

yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

 

4.5.2 Konsep Video Pembelajaran 

Video animasi motion graphic ABC Around Me ini memiliki konsep 

pembelajaran alfabet bahasa Inggris dengan representasi benda-benda yang berada 

disekitar, yaitu seperti penggaris, pensil, spidol, lampu, dan lain-lain. Hal tersebut 

dipilih agar memudahkan anak untuk belajar alfabet bahasa Inggris, yaitu mulai 

dari benda-benda didekat mereka. Selain itu, video animasi ini memiliki alur 

cerita, yaitu diawali dengan pak Guru yang mengajak muridnya untuk belajar 

bahasa Inggris dan mereka pun belajar di dalam kelas hingga ke saat liburan di 
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pantai yang menandakan mereka bisa belajar bahasa Inggris dimana saja dengan 

gembira. 

Pembeda dari video animasi motion graphic ABC Around Me ini adalah 

dari konsep yang terdiri dari alur cerita, karakter, lagu, dan gaya ilustrasi. Karena 

motion graphic sendiri hanyalah teknik dalam pembuatan animasi, maka dari itu 

pembeda dari video animasi motion graphic ABC Around Me ini adalah dari segi 

konsepnya. 

 

4.5.3 Strategi Media 

Media utama dari penelitian ini adalah video animasi motion graphic 

berjudul ABC Around Me. Media pendukung dari penelitian ini dibagi 2. Pertama, 

media online antara lain media Youtube, feed Instagram, serta media Whatsapp 

berupa stiker. Lalu media offline sebagai media pendukung adalah poster, x-

banner, kartu ABC, serta stiker. Media tersebut dipilih berdasarkan target 

pasar/target audiens yang sudah ditentukan sehingga mudah untuk diterima 

masyarakat yang dituju. 

 

4.5.4 Perancangan Desain 

Berikut adalah proses perancangan desain dari video clip animasi motion 

graphic “ABC Around Me”: 

1.    Sketsa Desain Karakter 

Pada sketsa desain karakter ini terdapat dua desain alternatif, yaitu alternatif 

pertama dan alternatif kedua. Kedua sketsa memiliki gaya desain yang 

berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.12 Sketsa karakter 

Alternatif 1 Alternatif 2 
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Keempat karakter di atas adalah karakter-karakter yang ada pada video ABC 

Around Me. Mereka adalah siswa TK yang bernama (dari kiri) Andi, Bela, 

Coki, dan Pak Guru. Andi, Bela, dan Coki adalah untuk representasikan ABC 

pada karakter di video ini, yaitu dari huruf dari pada awal nama mereka 

A(ndi), B(ela), C(oki) atau bisa disingkat menjadi ABC. 

2.   Sketsa Media Pendukung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media pendukung yang digunakan adalah poster, x-banner, serta post 

Instagram, kartu Alfabet A-Z yang dapat digunakan oleh anak-anak untuk 

belajar alfabet, lalu ada stiker yang berupa stiker tempel serta stiker 

Whatsapp. 

 

4.5.5 Implementasi Karya 

Berikut adalah impelementasi dari desain yang sudah dibuat sebelumnya: 

1.   Desain Karakter 

 

 

 

  

 

 

 

Andi, Bela, dan Coki adalah karakter utama pada video ini, dan Pak Guru 

sebagai karakter pendukung. Alternatif desain yang terpilih adalah alternatif 

Gambar 4.13 Sketsa media pendukung 

Poster 

Xbanner Post Instagram 

Stiker 
Box 

Kartu ABC 
Kartu ABC 
Belakang 

Kartu ABC 
Depan 

Gambar 4.14 Desain karakter 



42 
 

 

2, karena desain pada alternatif 1 dinilai terlalu generic atau umum sehingga 

tidak memiliki ciri khas tersendiri. Untuk desain alternatif 2 ini memiliki ciri 

khas pada masing-masing karakter. Hal tersebut dapat dilihat dari postur 

tubuh yang berbeda dan memiliki struktur wajah yang juga berbeda. 

 

a. Andi 

 

 

 

 

 

Karakter utama yang pertama bernama Andi. Andi merupakan siswa 

taman kanak-kanak. Saat disekolah ia mengenakan baju seragamnya 

yang berwarna putih dan hijau dengan dasi kupu-kupu, namun saat ia 

dirumah atau bermain, Andi mengenakan baju kuning dan celana ungu. 

Selain itu Andi memiliki ciri khas pada tangan dan sepatunya yang 

berukuran besar. 

b. Bela 

 

 

 

 

 

Karakter utama yang kedua adalah Bela. Bela adalah karakter 

perempuan berkerudung di animasi ini yang juga teman Andi. Ia 

mengenakan kerudung berwarna merah muda yang terikat di belakang 

kepalanya sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Bela menggunakan 

rok ungu dengan baju putih dan sepatu yang berwarna kuning. 

c. Coki 

 

 

 

Gambar 4.15 Karakter Andi 
 

Gambar 4.16 Karakter Bela 

Gambar 4.17 Karakter Coki 
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Karakter utama yang ketiga bernama Coki. Coki merupakan teman 

Andi dan Bela yang berkulit gelap serta rambutnya yang keriting. Coki 

memiliki postur tubuh yang besar dan menggunakan kaos berwarna 

oranye cerah agar terlihat menonjol. 

d. Pak Guru 

 

 

 

 

 

 

Karakter pendukung pada animasi ini adalah Pak Guru. Ia adalah guru 

dari Andi, Bela, dan Coki (Anak ABC) yang mengajak mereka bertiga 

untuk belajar bahasa Inggris. Pak Guru mengenakan kemeja biru karena 

biru memiliki sifat yang berwibawa dan bijaksana. 

2. Media Utama  

Media utama yang digunakan adalah video motion graphic berjudul “ABC 

Around Me”. Berikut adalah beberapa adegan dari video ABC Around Me: 

 

 

 

 

 

 

 

Adegan pembuka dari video ABC Around Me adalah pak Guru mengajak 3 

karakter utama untuk belajar bahasa Inggris bersama. Lalu mereka berempat 

pun berkeliling dunia untuk belajar alfabet bahasa Inggris. 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Adegan pembuka 

Gambar 4.20 Adegan alfabet 

Gambar 4.18 Karakter Pak Guru 
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Lalu pak Guru, 3 karakter utama, serta teman-teman lainnya menyebutkan 

alfabet A-Z satu persatu. 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu alfabet akan dijelaskan satu persatu dengan menggunakan benda-benda 

sederhana yang berada disekitar mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

Video ditutup dengan 4 karakter menari bersama dengan lagu ABC Around 

Me dan foto bersama-sama di pantai. 

3. Media Pendukung Poster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.23 Poster 

Gambar 4.21 Adegan A-Z dan benda-bendanya 

Gambar 4.22 Adegan penutup video 
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Poster ini menggunakan ilustrasi di salah satu adegan yang ada di video ABC 

Around Me. Ada 4 Karakter yang sedang mengelilingi dunia dengan 

menyanyikan lagu ABC Around Me serta diatasnya terdapat judul lagu, yaitu 

“ABC Around Me” dan dibawahnya terdapat ajakan untuk menonton video 

ABC Around Me di kanal Youtube “Anak ABC Official” dan akun Instagram 

“@AnakABC.Official”. 

4.   Media Pendukung Kartu Alfabet A-Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartu berisikan alfabet A-Z dengan benda-benda yang merepresentasikan 

masing-masing huruf. Kartu Alfabet A-Z ini berfungsi sebagai media 

pendamping pembelajaran anak, nantinya anak dapat mengulang kembali 

huruf dan kosa kata dari video ABC Around Me menggunakan kartu tersebut. 

5. Media Pendukung X-Banner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Kartu Alfabet A-Z 

Gambar 4.25 X-Banner 
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X-Banner ini menggunakan ilustrasi 3 karakter utama yang sedang berada di 

sekolah dan siap untuk belajar bahasa Inggris bersama pak Guru. Lalu di 

bagian atas terdapat judul lagu “ABC Around Me, kalimat ajakan untuk 

belajar bersama dan disertai dengan nama kanal Youtube dan akun Instagram 

Anak ABC. 

6. Media Pendukung Stiker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiker ini menggunakan ilustrasi dari ketiga karakter utama yang 

menggambarkan beberapa situasi atau sebuah kata, seperti Hello, Thank You, 

dan sebagainya, serta logo dari ABC Around Me. Stiker akan berbentuk fisik 

atau cetak dan berbentuk stiker Whatsapp. 

7. Media Pendukung Post Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah konten yang di posting di Instagram @anakabc.official. 

Konten diatas berisikan tentang penjelasan apa itu Anak ABC, penjelasan 

proses pembuatan karakter Andi, Bela, dan Coki yang berupa desain awal 

(desain alternatif) hingga desain final, lalu ada konten fun fact tentang 

Gambar 4.26 Stiker 

Gambar 4.27 Post Instagram 
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edukasi anak, permainan yang menarik, serta menampilkan teaser dari video 

ABC Around Me dan juga tidak lupa mencantumkan kanal Youtube Anak 

ABC Official agar masyarakat bisa langsung menonton video ABC Around 

Me di Youtube. 

8. Media Sosial Youtube dan Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube digunakan sebagai media untuk menyebar luaskan atau menunggah 

video animasi motion graphic ABC Around Me sedangkan Instagram 

digunakan untuk menyebarkan konten pembelajaran anak, seperti belajar 

bahasa Inggris, lalu ada beberapa mini games, fun fact, dan lain sebagainya. 

Kanal Youtube untuk yang digunakan bernama “Anak ABC Official” dan 

akun Instagram “@AnakABC.Official”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Media sosial 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Video clip animasi motion graphic dalam pengerjaanya meiputi 3 tahap 

yaitu pra produksi, produksi, dan post produksi. Dalam proses peroduksi tersebut 

terdapat pembuatan konsep, pembuatan lagu, pembuatan karakter, pembuatan 

ilustrasi, pembuatan animasi, serta pembuatan media pendukung. Konsep yang 

dibuat harus sesuai dengan topik penelitian yang diambil, yaitu pembelajaran 

alfabet anak usia 3-5 tahun, dimana harus memperhatikan aspek-aspek yang 

disukai oleh anak usia 3-5 tahun agar mudah diterima dan bisa dinikmati oleh 

mereka. Dalam proses produksi tersebut tentu saja disusun berdasarkan kata kunci 

atau keyword yang sudah ditentukan, baik dalam pemilihan warna, tipografi, dan 

sebagainya. Setelah itu dilanjtkan dengan penyesuaian pada target market dan 

target audience agar karya memiliki hasil yang sesuai untuk dinikmati oleh target 

market dan target audience yang telah ditentukan. 

Media pendukung pun juga harus memiliki tema yang sama dengan media 

utama. Media pendukung yang digunakan antara lain poster, xbanner, stiker, kartu 

alfabet A-Z, serta feed Instagram. Media pendukung tersebut digunakan untuk 

membantu proses promosi media utama di berbagai platform. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, masih sedikit anak usia dini 

yang diajarkan bahasa Inggris sejak kecil. Menurut wawancara dengan kepala 

sekolah TK Al-Azhar 15 Surabaya, bahasa Inggris sangatlah penting untuk 

diajarkan pada anak usia 3-5 tahun, karena diusia tersebut perkembangan otak 

anak sangatlah cepat sehingga sangat cocok untuk belajar bahasa Inggris. Penulis 

berharap kedepannya lebih banyak lagi orang tua dan guru yang sadar akan 

pentingnya mengajarkan bahasa Inggris pada anaknya sejak usia dini, terutama 

pada usia 3-5 tahun. Selain itu juga penelitian ini pastinya tidak terlepas dari 

kekurangan, maka dari itu untuk pihak lain diperbolehkan untuk mengembangkan 
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penelitian ini menjadi lebih luas ataupun menjadi lebih baik, agar dapat menjadi 

ilmu yang baik pula. 
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