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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti 

mengumpulkan data dari objek yang dikaji yaitu film Omar 

dan Hana melalui metode deskriptif, yaitu pengambilan 

kesimpulan terhadap suatu objek, kondisi, gambaran secara 

sistematis, faktual, serta hubungannya dengan materi yang 

dianalisis yaitu nilai pendididkan akhlak. Dalam penelitian 

ini digunakan cara berfikir deduktif, untuk menarik dari 

situasi umum menjadi kesimpulan yang sistematis yang 

berkaitan dengan pendidikan akhlak. 

Metode deskriptif adalah dengan cara 

mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Semua yang dikumpulkan mungkin menjadi kunci 

apa yang telah diteliti. Dengan demikian, laporan hasil 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi 

gambaran penyajian laporan tersebut.
99
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Peneliti menggunakan metode ini karena dalam 

pembahasan ini peneliti ingin memaparkan mengenai nilai 

pendidikan akhlak dalam film Omar dan Hana. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan semiotika dalam menganalisis film Omar dan 

Hana. Menurut Preminger, semiotik adalah ilmu tentang 

tanda-tanda, mempelajari fenomena sosial budaya, termasuk 

sastra sebagai sistem tanda. Tanda  

dalam semiotik terdiri dari penanda dan petanda. Penanda 

(signifier) adalah bentuk formal yang menandai petanda. 

Sementara petanda (signified) adalah suatu yang ditandai 

petanda itu.
100

 Tanda yang dimaksud adalah film yang akan 

diteliti yaitu dalam bentuk gambar dan suara. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotik 

karena dalam menganalis film Omar dan Hana, peneliti 

melihat tanda-tanda pada film. Tanda tersebut berupa tanda 

visual dan tanda verbal. Tanda visual dilihat dari adegan-

adegan yang terjadi pada film, sedangkan tanda verbal dilihat 

dari dialog antar tokoh pada film. Peneliti memilih 
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menggunakan analisis semiotik karena merupakan ilmu yang 

mengkaji tentang tanda. 

Peneliti mengamati, mencari dan menganalisis 

tanda visual dan tanda verbal dalam film Omar dan Hana. 

Peneliti menggunakan alat bantu kartu data  untuk 

menganalisis apakah film tersebut memiliki nilai pendidikan 

akhlak di dalamnya.. Kemudian peneliti mengelompokkan 

sesuai dengan macam-macam Akhlak. 

 

C. Sumber Data 

1. Sumber Primer 

Adapun sumber data primer adalah sumber 

pokok yang diperoleh melalui pemikiran tokohnya yang 

dijadikan pembahasan dalam penelitian. Yang menjadi 

sumber data primer sekaligus sebagai objek penelitian ini 

adalah film Omar dan Hana. Informasi diperoleh dengan 

menyimak dan mendengarkan tayangan film, kemudian 

mencatat dialog dan peristiwa-peristiwa yang terdapat 

dalam tayangan film Omar dan Hana dalam alat bantu 

kartu data. 

2. Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang 

diusahakan sendiri oleh peneliti. Sumber data sekunder 

penelitian ini adalah berupa karya yang berfungsi sebagai 
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sumber penunjang sumber data primer seperti majalah, 

skripsi, internet, jurnal, buku, artikel atau literatur lain 

yang relevan. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, 

yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.
101

 Sehingga dalam penelitian ini yang 

menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Selain 

itu peneliti menggunakan instrumen tambahan dalam 

penelitian yaitu Film Omar dan Hana, Laptop, Handphone, 

dan alat tulis 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono, pengumpulan dapat dilakukan 

dalam berbagai setting, sumber dan cara. Bila dilihat dari 

settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah 

(natural setting), laboratorium dengan metode eksperimen, di 

rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, 

diskusi, dijalan, dan lain-lain.
102

 Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi 

dan dokumentasi.  
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1. Observasi 

Menurut Margono yang dikutip oleh Ahmad 

Tanzeh, teknik observasi yaitu pengamatan atau 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak 

pada objek penelitian.
103

 Dalam penelitian ini teknik 

observasi yang digunakan peneliti adalah mengamati film 

Omar dan Hana lalu mencatat adegan-adegan penting 

yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu adegan yang 

mengandung nilai pendidikan akhlak di dalamnya.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksud adalah data yang 

ada dalam film Omar dan Hana berupa gambar dan naskah 

dialognya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan melakukan screenshot pada adegan-

adegan film Omar dan Hana yang mengandung nilai 

pendidikan akhlak.  Kemudian peneliti menggunakan alat 

bantu baca tanda berupa kartu data untuk pempermudah 

dalam mengumpulkan data. Kartu tersebut berisi tentang 

catatan adegan-adegan film Omar dan Hana yang 

mengandung nilai pendidikan akhlak di dalamnya. Berikut 

adalah gambar kartu data yang akan digunakan oleh 

peneliti. 
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Gambar 2.1 

Kartu data 

 

F. Analisis Data 

Peneliti menggunakan analisis semiotik Roland 

Barthes dengan dua tahap pendekatan berupa makna denotasi 

dan konotasi. Pemikiran Roland Barthes meneruskan 

pemikiran dari Ferdinand de Saussure seperti yang dijelaskan 

oleh Kriyantono, bahwa Barthes lebih menekankan interaksi 

antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunanya serta dengan yang dialami dan diharapkan oleh 

penggunanya. Gagasan Barthes kemudian yang disebut 

dengan “order of significations”. Hal tersebut menjelaskan 

bahwa signifikasi diperoleh melalui dua tahap. Signifikasi 

tahap pertama disebut sebagai denotasi yang merupakan 

makna paling nyata dari tanda. Sedangkan, konotasi 

Nilai Pendidikan Akhlak : 

Scene : 

Tanda Visual : 

Sumber Data : 

Judul Film : 

Menit : 

Catatan : 
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merupakan istilah untuk menunjukkan signifikasi pada tahap 

kedua.
104

 

Makna yang ada pada film dilihat berdasarkan 

tanda verbal dan tanda visual. Tanda verbal berupa kata-kata 

yang diucapkan oleh tokoh dalam film. Peneliti mengamati 

tanda verbal berdasarkan alur cerita. Sedangkan tanda visual 

diperoleh dari gambar film tersebut yang berupa adegan-

adegan dalam film. 

Pada penelitian tentang Film Omar dan Hana 

menggunakan analisis dua tahap. Pada tahap pertama peneliti 

akan mengamati tanda-tanda atau simbol yang berhubungan 

dengan nilai pendidikan akhlak. Hal ini diperoleh melalui 

dialog antar tokoh yang merupakan tanda verbal, kemudian 

melihat adegan atau scene yang merupakan tanda visual pada 

Film Omar dan Hana tersebut. Setelah semua tanda diperoleh 

pada tahap pertama kemudian pada tahap kedua peneliti akan 

menyimpulkan berdasarkan analisis semiotik Roland Barthes 

dengan mengungkapkan tanda denotasi dan konotasi. Berikut 

ini adalah langkah-langkah dalam analisis data. 

1. Peneliti mendownload fim Omar dan Hana episode 

Nabi Akan Buat Apa?, Abang Omar Dulu, Mari ke 

Masjid, Mari Beri Salam, Jom Jujur, Jom Kemas 
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Masjid, Sabar bila Marah, Kutip dan Buang, Mari 

Berkebun di situs internet menggunakan Aplikasi 

Youtube. 

2. Peneliti memasukkan kata kunci Omar dan Hana di 

kolom pencarian pada Aplikasi Youtube di 

handphone, kemudian setelah menemukan lalu klik 

“download.  

3. Menonton Film Omar dan Hana. 

4. Mengamati dan menganalisis nilai pendidikan 

akhlak pada film dengan menonton secara berulang-

ulang. 

5. Peneliti mencatat dan merangkum dalam bentuk teks 

serta melakukan scrheenshoot scene-scene pada film 

yang menunjukkan nilai pendidikan akhlak. 

6. Menganalisis isi-isi film menggunakan semiotik 

Roland Barthes dan mengklasifikasi yang sesuai 

tentang nilai pendidikan akhlak.  

7. Mengaitkan data dengan teori yang telah didapatkan 

dari berbagai referensi yang terdapat pada landasan 

teori. 

8. Memaknai secara keseluruhan tentang nilai 

pendidikan dalam Omar dan Hana berdasarkan 

analisis tanda-tanda yang telah dihasilkan.  
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G. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi uji creadibility (validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan 

confirmability (obyektifitas).
105

 Dalam penelitian ini uji 

keabsahan data yang dilakukan menggunakan uji kredibititas 

(credibilty). Dalam pengujian keabsahan data peneliti 

melakuan peningkatan ketekunan dan menggunakan bahan 

referensi.  

Peneliti melakukan peningkatan ketekunan dengan 

cara teliti dalam melakukan pengamatan film dan dilakukan 

secara berkesinambungan. Peneliti membaca berbagai 

sumber referensi yang relevan dan melakukan pengecekkan 

kembali apakah data yang telah ditemukan ada yang salah 

atau tidak. Selanjutnya peneliti menggunakan trianggulasi 

teknik untuk uji keabsahan data.  

Peneliti juga menggunakan bahan referensi untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam 

penalitian ini penulis akan mencantumkan foto-foto atau 

dokumentasi yang autentik, sehingga menjadi lebih dapat 

dipercaya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM FILM OMAR DAN HANA 

 

A. Sejarah Film Omar dan Hana 

Omar dan Hana adalah film animasi yang dibuat 

khusus untuk anak-anak muslim. Lagu-lagu dan cerita-

ceritanya ditulis untuk mendidik dan mengingatkan anak-

anak muda muslim tentang nilai-nilai dan praktik Islam 

dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Pada tahun 

2016, Omar dan Hana pertama kali diproduksi di Malaysia. 

Program yang diproduksi oleh Astro Malaysia yang bekerja 

sama dengan Measat Broadcast Network System dan DD 

Animation Studio ini merupakan tayangan animasi yang 

menyampaikan pesan Islami melalui alur ceritanya dan lagu-

lagu untuk anak-anak berumur satu hingga enam tahun.
106

 

Film Omar dan Hana termasuk dalam media audiovisual 

gerak karena film Omar dan Hana menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak. 

Artine S Utomo, Direktur Utama RTV mengatakan 

bahwa, respon penonton terhadap program Omar dan Hana 

ini sangat positif, terlihat dari pencapaiannya yang tinggi dari 

sisi jumlah penonton. RTV sebagai televisi yang sangat 
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mendukung pendidikan dan tumbuh kembang anak tentunya 

selalu ingin menyuguhkan program-program yang memiliki 

nilai edukasi yang tinggi seperti Omar dan Hana. Program ini 

tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan anak 

pengetahuan agama dengan cara yang lebih mudah 

dimengerti melalui bermain dan bernyanyi lagu-lagu 

Islami.
107

 

Film Omar dan Hana saat ini tidak hanya 

ditayangkan di media televisi saja, namun pemirsa juga sudah 

dapat melihatnya melalui aplikasi Youtube di media gadget 

atau laptop, sehingga bisa memilih episode mana yang ingin 

ditonton.  

Program tayangan ini menampilkan dua karakter 

utama yaitu Omar dan Hana. Omar adalah seorang anak 

berumur enam tahun yang bijak dan memiliki sifat ingin tahu, 

serta berkeyakinan tinggi. Sedangkan Hana adalah anak 

berumur empat tahun, dia anak yang aktif, berani dan 

periang. Selain itu dimunculkan juga beberapa karakter 

lainnya seperti Mama, Papa, Atuk, Ustadz Musa, Cikgu laila, 

dan masih banyak lagi. Mereka akan mengajak pemirsa untuk 

bernyanyi lagu-lagu Islami pada setiap episode, seperti 

Assalamualaikum, Mari Beri Salam, Hormati yang lebih Tua, 

Kisah Nabi, Jujur Sama-Sama, Mari ke Masjid, Sabarlah Bila 
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Marah, Sayang Ibu Bapa, Sayang Allah dan Nabi dan lain 

sebagainya. Di akhir film akan ada hadist-hadist yang 

bertujuan untuk memperkuat pesan dalam alur cerita tersebut. 

Dan pada akhir cerita Omar dan Hana memberikan pesan-

pesan yang bisa diambil dari episode yang ditayangkan. 

Selama penayangannya di Malaysia tahun 2017, 

Omar & Hana mampu meraih jumlah penonton sebanyak 16 

juta, terdiri dari 11 juta di Youtube dan 5 juta di televisi. 

Omar & Hana tayang perdana di Indonesia yaitu di RTV 

selama Bulan Ramadan 2018. Tayangan ini hadir dua kali 

dalam sehari yakni setiap hari pukul 04.30 WIB sampai 

denga 05.00 WIB dan Senin- Jumat setelah Adzan Maghrib 

sambil menemani anak-anak berbuka puasa. Untuk 

memperkenalkan Omar & Hana kepada seluruh permirsa 

Sahabat RTV, maskot Omar & Hana telah dihadirkan untuk 

pertama kalinya dalam program “Pesta Sahabat” edisi 

“Kartini Cilik” pada Rabu, 18 April 2018, pukul 18.15 WIB 

live dari Studio RTV.
108

 

Mulai dari Film Omar dan Hana pertama kali 

ditayangkan di Malaysia dan akhirnya sudah tayang di 
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televisi Indonesia pada tahun 2018, hingga saat ini mereka 

menayangkan episode-episode baru di media sosial youtube, 

film tersebut masih mendapat respon baik dari masyarakat. 

Dapat dilihat dari jumlah pengikut akun youtube-nya yang 

mencapai 2,8 juta dan penontonnya yang hampir setiap video 

yang di upload mencapai 500 ribu penonton. Dengan adanya 

film Omar dan Hana diharapkan dapat menjadi media 

pembelajaran yang bermanfaat bagi anak usia dini. Dalam 

film ini bukan hanya sebagai sarana hiburan bagi anak namun 

juga dapat memberikan nilai-nilai pendidikan akhlak untuk 

anak. 

 

B. Crew Film Omar dan Hana 

Adapun Crew yang terlibat dalam film Omar dan 

Hana adalah sebagai berikut: 

1. Pengarah/Sutradara : Zainul Wahab 

2. Pengarah eksklusif : Sinan Ismail 

3. Penerbit : Fadilah 

A.Rohman 

4. Penerbit Eksklusif : 

Hairulfaizalizwan Sofian 

5. Pengarah Bersama : Nabil Baharum 

6. Pengurus Produksi : Hafifi Jailani 

7. Pengarah Pra Produksi : Siti Afifah Imran 
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8. Penulis Skrip : - Nurul Ain 

Jamaludin  

- Adlina Adam  

- Syafiq Nasir 

9. Pelukis Konsep : Faris Imran Aziz 

10. Pelukis Papan Cerita : - Syed Alwi  

- Ezza Aziz  

- Syahir 

Kushariry 

11. Ketua Rig dan Model : Johan Johari 

12. Pereka model : Raja Sofyan Raja 

Hizan 

13. Ketua Animator : - Ikhwan Fikri 

Ismail  

- Arsyad Adnan 

14. Animator : - Syarul Naim 

Arith 

- Imam Rulkhoiri 

Fauzi 

- Izzat Faris 

Sofian 

- Mustaqim 

Muhammad 
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- Raja 

Shamsulbahari 

- Bukhori Ab 

Ghani 

- Shahrizal Masti 

- Afiq Anuar 

15. Render : Mohd Ikhwan 

Said 

16. Kompositor : - Abdullah Nasih 

Isa  

- Miqdam Adziz 

17. Editor : Khuzaini Yahaya 

18. Pembantu Editor : Bryan Yasser 

19. Komposer : - Raja farhan 

- Syafiq Rozak 

20. Penerbit Kreatif : Nur Ainina 

Fauzan 

21. Pengarah Subteam : Iskandar A.Talib 

22. Subteam : - Ajwad 

Amaluddin 

- Ajwad Mazian 

- Engku Mustafa 

- Syafiq 

Mahuddin 
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- Izhar Zulkifli 

- Ashraaf 

Zawawi 

23. Juru Alih Bahasa : Nashima Mat 

Razali 

24. Pembangunan Perniagaan : Nafis Shazwih 

25. Media Sosial Eksekutif : Syazana Uzir 

26. Eksekutif Pemasran Antarbangsa : Sofiya Mohd Nor 

27. Pereka Grafik : Shaheera Saban 

28. Jururakam Video : Zuhirul 

Zahirudin 

29. Pengurus Alih Suara : Farahhin Yahya 

30. Pengarah Eksekutif Kewangan : Liliyati Yusof 

31. Pengurus Budaya Kerja : Nuown Rotashia 

Faizal 

32. Pegawai Pentadbiran : Aidil Syabil 

Razali 

33. Pegawai Kewangan : Nadia Dzukri 

34. Pebantu Pejabat : Sakiyah 

35. Perunding Pendidikan : Puan zaliza Alias 

36. Perunding Syariah : - Ustadz Don 

Daniyal 

- Ustadz Nushi 

Mahfodz 
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37. Susunan Musik : The Factory 

Musik Stusio 

38. Unit Animasi Astro : - Yasmin Megat 

- Chan Jinli 

- Nur Atika 

Rosid 

- Tang Yee Kee 

- Pow Hoi Yee 

- Belinda Teoh 

- Goh Hsu Teik 

- Choo Wan 

Xian 

- Syahira Wong 

 

C. Karakter Tokoh dalam Film Omar dan Hana 

1. Omar 

Pengisi suara pemeran Omar adalah Syaima‟ 

Solehah. Omar adalah seorang anak berusia 6 tahun yang 

bijak, mempunyai sifat ingin tahu dan berkeyakinan 

tinggi. Omar juga merupakan seorang yang peyayang 

bagi adiknya yang bernama Hana.  

2. Hana 

Pengisi suara pemeran Hana adalah Nur Qaisata 

Hana adalah adik perempuan dari Omar. Hana 
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merupakan seorang anak berusia 4 tahun yang suka 

berbicara dan aktif. Hana juga merupakan anak  yang 

manja dan suka dengan kucing.  

3. Mama  

Pengisi suara pemeran Mama adalah Nur 

Saflah. Mama merupakan seorang yang penyanyang dan 

lemah lembut. Mama juga suka memasak dan suka 

mengumpulkan resep-resep masakan.  

4. Papa 

Pengisi suara pemeran Papa adalah Hamizul 

Afnan. Papa adalah seorang yang sentiasa aktif dan ceria. 

Papa juga suka bermain dengan Omar dan Hana, serta 

suka berkebun.  

5. Atuk dan Nenek 

Pengisi suara pemeran Atuk adalah Zulrizal 

Azlin. Dan pengisi suara pemeran Nenek adalah Liliyati 

Yusof. mereka adalah seorang kakek dan nenek yang 

sayang dengan cucu-cucunya. Bijak dalam menasehati 

cucu-cucunya. 

6. Ustadz Musa 

Pengisi suara pemeran Ustadz Musa adalah 

Syah In-Team. Ustadz Musa merupakan tetangga Omar 

dan Hana. Dia mengajarkan mengaji, senang berkebun, 
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dan menyayangi anak kecil. Anak-anak sangat suka 

dengannya. 

7. Faris 

Faris merupakan sahabat baik Omar dan seorang 

yang aktif walaupun berbadan besar, serta suka mencoba 

sesuatu yang baru. Pengisi suara Faris adalah Muhammad 

Hafzan. 

8.  Sara 

Sara adalah sahabat baik dari Hana dan seorang 

yang lemah lembut, serta suka dengan tanaman bunga. 

Pengisi suara Sara adalah Alya Amani. 

9. Ravin 

Ravin merupakan sahabat baik Omar dan Hana. 

Pengisi suara Ravin adalah Pratheep Premananth. Ravin 

adalah anak yang baik.  

10. Mama Ravin 

Mama Ravin merupakan sahabat baik Omar dan 

Hana. Pengisi suara Ravin adalah Shafiah Safiee. Mama 

Ravin adalah seorang yang penyayang terhadap anak-

anak. 

11. Indra 

Pengisi suara Indra adalah Muhammad Hafzan. 

Indra adalah teman Omar dan Hana. Indra merupakan 

anak yang jujur. 
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12. Nuru 

Pengisi suara Nuru adalah Aiza Amran. Nuru 

adalah sosok anak yang sayang dengan teman-temannya. 

13. Yuki dan Mama Yuki 

Pengisi suara Yuki adalah Rotashia Faizal. Yuki 

adalah teman Omar dan Hana. Dia anak yang ramah dan 

suka menolong. 

14. Pakcik Janitor 

Pengisi suara pakcik Janitor adalah Faris Imran 

Abdul Aziz. Pakcik Janitor adalah orang yang ramah dan 

suka menolong. 

15. Cikgu Laila 

Pengisi suara Cikgu Laila adalah Fadilah A. 

Rahman. Cikgu Laila adalah orang yang ceria dan suka 

dengan anak-anak.  

16. Budak dan Nenek Budak 

Pengisi suara Nenek budak ini adalah Halimah 

Saari. Dan pengisi suara pemeran budak adalah Lily 

Safiyyah Asraf. 

 

D. Kelebihan dan Kekurangan Film Omar dan Hana 

Film Omar dan Hana memiliki beberapa kelebihan 

di antaranya, dengan tampilannya menggunakan animasi 

gerak menjadikan film tersebut menarik perhatian penonton, 
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menyampaikan pesan islami melalui cerita dan lagu-lagu 

untuk mengingatkan dan mendidik anak tentang nilai-nilai 

dan praktik Islam dengan cara yang menyenangkan dan 

interaktif sehingga mudah dimengerti, di akhir tayangan 

terdapat hadist-hadist yang bertujuan untuk memperkuat 

pesan dalam cerita film tersebut, film Omar dan Hana tidak 

hanya bisa ditonton melalui tayangan televisi tetapi juga 

dapat diakses melalui media sosial youtube, dalam film 

animasi Omar dan Hana juga tidak menayangkan adegan-

adegan kekerasan yang dapat berpengaruh buruk bagi anak. 

Di samping kelebihan yang dipaparkan oleh 

penulis pengenai Film Omar dan Hana di atas, film Omar dan 

Hana juga memiliki beberapa kekurangan di antaranya,  

bahasa yang digunakan dalam film tersebut adalah bahasa 

melayu di mana jika film tersebut ditonton oleh anak 

Indonesia yang tidak mengerti bahasa melayu maka anak 

tersebut membutuhkan pendampingan dari orang tua atau 

orang dewasa sehingga mereka dapat menjelaskan kepada 

anak maksud dari kata-kata yang tidak dimengerti anak. 

Selain itu hadist yang ditampilkan di akhir lfilm tidak 

dibacakan atau tidak ada pengisi suaranya, sehingga jika anak 

hanya menonton sendiri maka anak akan kesulitan 

memahami hadist tersebut, bahkan bisa jadi anak hanya akan 

menganggap hadist tersebut hanyalah tulisan biasa yang tak 
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berarti. Dengan ini pendampingan dari orang tua atau orang 

dewasa sangatlah penting, karena selain mengawasi anak 

dalam menonton tayanan youtube dan mengatur waktu anak 

dalam mengakses televisi atau gadget peran orang tua dan 

orang dewasa adalah menjelaskan kepada anak tentang 

makna atau pesan-pesan yang dapat diambil dari tayangan 

yang dilihat. 
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BAB IV 

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK 

PADA FILM OMAR DAN HANA 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dibahas melalui screenshoot dari film 

yang sesuai dengan mengungkapkan makna tentang Nilai 

Pendidikan Akhlak. Secara umum nilai pendidikan akhlak 

dalam Film Omar dan Hana ini dapat disimpulkan ada enam 

akhlak yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, 

akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak 

kepada masyarakat, dan akhlak kepada lingkungan.  

1. Pemaknaan Nilai Pendidikan Akhlak Kepada 

Allah 

Tanda Visual 1 

 
Tanda Verbal 

Mama                                           : ”Omar, Omar...Jom do‟a” 

Omar, Hana, Papa, Mama, Kakeh, Nenek: 

“Bismillahirahmanirrahim..” 

Gambar 4.1 

Omar, Hana, Mama, Papa, Atuk dan Nenek berdo‟a sebelum 

makan 
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Tabel 4.1 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 1 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.1 Keluarga 

Omar 

mengangkat 

tangannya di 

meja makan 

seraya berdoa 

sebelum 

makan 

Keluarga 

Omar berdoa 

sebelum 

makan 

dengan 

mengangkat 

kedua 

tanganya dan 

melafalkan 

Bismillahiroh

maanirohiim 

Berdoa dalam 

mengawali setiap 

kegiatan 

merupakan 

perintah Allah. 

Sebagaimana 

yang tercantum 

dalam QS. Al 

Mukmin:60 dan 

QS.  Fathir: 15. 

Salah satu bentuk 

Akhlak terhadap 

Allah adalah 

dengan 

melakukan setiap 

perintah Allah. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.1 adalah 

Keluarga Omar mengangkat tangannya seraya berdoa 

sebelum makan. Bersama-sama mereka melafalkan 

Bismillahirohmanirrohim. Dalam tatanan denotatif 

menjelaskan bahwa keluarga Omar sedang berda‟a 

sebelum makan. Namun dalam tatanan konotatif, 
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menjelaskan bahwa keluarga Omar telah bertaqwa 

kepada Allah SWT dengan melakukan perintah Allah 

dan senantiasa selalu mengingat Allah dalam 

mengerjakan setiap kegiatan.  

Jika sebelum melakukan sesuatu didahului 

dengan melafadzkan Bismillah maka seseorang itu kan 

merasa dekat dengan Allah dan setiap yang akan ia 

lakukan akan merasa diawasi oleh Allah. Maka akan jauh 

kemungkinan seseorang tersebut melakukan hal yang 

tidak diperintahkan oleh Allah atau yang dilarang oleh 

Allah. Dengan ini keluarga Omar merasa dirinya selalu 

dalam pengawasan Allah atau disebut Muraqabah. 

Tanda Visual 2 

 
Tanda Verbal 

Omar : “Eh, abang Omar guna dulu lah..sebab abang 

Omar lebih tua dari Hana” 

Hana   : “Oo...Iyelah...oke” 
Gambar 4.2 

Hana mendahulukan Omar untuk memakai pewarnanya, karena 

Omar abang 
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Tabel 4.2 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 2 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.2 Omar 

mengambil 

pewarna yang 

hendak di 

pakai Hana 

Omar 

menjelaskan 

kepada Hana, 

bahwa karena 

Omar lebih tua 

dari Hana, jadi 

Omar yang 

memakai 

pewarnanya 

terebih dahulu 

Omar memberi 

tahu kepada 

Hana untuk 

mendahulukan 

yang lebih tua, 

sebagai bentuk 

penghormatan 

kepada yang 

lebih tua. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.2 adalah Omar 

mengambil pewarna yang akan dipakai oleh Hana. Omar 

menjelaskan kepada Hana kalau Hana harus 

mendahulukan yang lebih tua. Karena Omar adalah 

kakak dari Hana, jadi Omar yang berhak memakai 

pewarnanya dahulu. Kemudian Hana membiarkan Omar 

memakai pewarnanya dulu sebagai bentuk penghormatan 

Hana kepada kakaknya.  

Dalam tatanan denotatif Hana membiarkan 

Omar memakai pewarnanya terleih dahulu karena Omar 

adalah kakaknya Hana. Sedangkan dalam tatanan 

konotatif Hana membiarkan Omar memakai pewarnanya 
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terlebih dahulu dengan perasaan ikhlas karena Hana 

ingin menghormati kakaknya. Terlihat dari senyuman 

Hana setelah dijelaskan oleh Omar, mengapa Omar 

memakai pewarnanya terlebih dahulu. 

Tanda Visual 3 

 
Tanda Verbal 

Omar, Hana : “Subhanallah wah cantiknya...indah 

suasana...berlari-lari sini sana...” 
Gambar  4.3 

Saat angin bertiup sepoi-sepoi Omar dan Hana berlari-lari di 

halaman bermain layang-layang 

 

Tabel 4.3 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 3 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.3 Saat angin 

bertiup sepoi-

sepoi Omar 

dan Hana 

berlari-lari 

bermain 

Omar dan 

Hana bermain 

layang-layang 

saat angin 

bertiup sepoi-

sepoi. Sambil 

Omar dan Hana 

memuji Allah 

dalam sebuah 

bait lagunya 

dalam rangka 

bersyukur atas 
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layang-

layang 

bermain 

mereka 

mengucapkan 

rasa syukur 

dalam sebuah 

lantunan lagu. 

nikmat sejuk 

yang telah 

diberikan. 

Bentuk tanda pada gambar 4.3 adalah Omar 

dan Hana berlari-lari dengan bentuk mulut tersenyum 

menandakan mereka dalam keadaan senang. Dan layang-

layang dapat terbang dalam artian ada angin yang 

menerbangkan layang-layang. Mereka melafalkan 

Subhanallah dalam lantunan lagunya, merupakan bentuk 

syukur dan kagum mereka atas nikmat yang diberikan 

kepada mereka. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar dan Hana sedang merasa gembira karena suasana 

yang sejuk dengan angin sepoi-sepoi membuat layang-

layang mereka dapat terbang. Mereka pun bersenandung 

bersama. Dan dalam tatanan konotatif menjelaskan bawa 

Omar dan Hana telah mengungkapkan rasa syukurnya 

kepada Allah dalam lantunan lagunya. Mereka menikmati 

indahnya suasana tanpa lupa siapa yang menciptakannya.  
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Tanda Visual 4 

 
Tanda Verbal 

Omar, Hana, Papa, Atuk :”Sayang yang muda , Hormat 

yang tua, Alloh sayang kita” 
Gambar 4.4 

Omar, Hana, Papa dan Atuk menyanyikan lagu yang berisi 

tentang kasih sayang dan rasa hormat  

 

Tabel 4.4 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 4 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.4 Di halaman 

rumah, Papa, 

Atuk, Omar 

mengangkat 

kedua tangan 

mereka. Atuk 

dan Papa 

mengarahkan 

kedua 

tangannya ke 

Omar dan omar 

Papa, Atuk, 

Omar dan 

Hana 

menyanyikan 

lagu bila kita 

saling 

memberi 

kasih sayang 

dan saling 

menghormati 

maka Allah 

Dengan saling 

menghormati 

dan mengasihi 

dalam 

keluarga, 

maka mereka 

telah menaati 

salah satu 

perintah Allah 

SWT. Dengan 

begitu mereka 
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mengarahkanke

dua tangnnya 

ke Atuk dan 

papa. 

akan 

menyayangi 

kita. 

telah 

menunjukkan 

bentuk 

ketakwaan 

mereka 

kepada Allah 

SWT.  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.4 adalah tangan 

Omar, Hana, Papa dan Atuk diarahkan ke dada mereka. 

Dan mereka menyanyikan lagu bila kita saling memberi 

kasih sayang dan saling menghormati maka Allah akan 

menyayangi kita.  

Dalam tatanan denotatif mereka menyanyikan 

lagu tentang saling menyayangi dan saling menghormati. 

Dan dalam tatanan konotatif pada gambar 4.4 tanda yang 

ditunjukkan adalah tangan Atuk dan Papa mengarah pada 

Omar dan Hana, mengartikan Atuk dan Papa sayang 

kepada Omar dan Hana. Jika mereka saling menyayangi 

dan menghormati maka mereka yakin Allah akan 

menyayangi mereka. Hal ini berarti mereka akan berusaha 

untuk saling menyayangi dan saling menghormati. Karena 

mereka tahu mereka selalu dalam pengawasan Allah SWT. 
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Tanda Visual 5 

 
Tanda Verbal 

Omar, Hana, Papa, Pakcik Janitor : “Alhamdulillah” 

Gambar 4.5 

Omar, Hana, Papa dan Pakcik Janitor melafalkan 

hamdallah bersama-sama 

 

Tabel 4.5 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 5 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.5 Saat troli 

telah selesai 

diperbaiki 

oleh pakcik 

Janitor, 

Omar, Hana, 

Papa dan 

Pakcik 

Janitor 

merasa 

senang. 

Mereka 

Omar, Hana, 

Papa dan 

Pakcik Janitor 

merasa senang 

karena troli 

yang rusak 

telah diperbaiki 

dan mereka 

serentak 

mengucapkan 

Alhamdulillah.  

Omar, Hana, 

Papa dan 

Pakcik Janitor 

mengungkapk

an rasa 

syukurnya 

kepada Allah 

SWT dengan 

mengucapkan 

Alhamdulillah.  
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mengangkat 

kedua tangan 

mereka dan 

mengucapkan 

rasa syukur 

merka kepada 

Allah SWT. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.5 adalah di depan 

troli yang selesai di perbaiki, Omar, Hana, Papa dan 

pakcik Janitor mengangkat kedua tangannya dan 

mengucap Hamdalah. Mereka tersenyum gembira. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa Omar, Hana, 

Papa dan Pakcik Janitor mengucapkan hamdalah karena 

trolinya sudah selesai diperbaiki dan siap digunakan 

kembali. Dan dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa setelah mendapat suatu kenikmatan maka mereka 

mengingat Allah seraya mengucap syukur atas nikmat 

yang telah diberikan. Mereka bersyukur karena troli 

mereka sudah dapat dipergunakan lagi. 
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Tanda Visual 6 

   
Tanda Verbal 

             -  
Gambar4.6 

Omar berjalan menuju anak kecil yang berhenti di depan 

rumah Omar. Dan memberikan balon miliknya 

 

Tabel 4.6 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 6 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.6 Omar 

berjalan 

menuju 

anak kecil 

yang 

sedang 

menangis.  

Omar berjalan 

menuju anak 

kecil yang 

sedang 

menangis. Dan 

memberikan 

balonnya. 

Omar rela 

memberikan 

balonnya kepada 

anak kecil yang 

merengek 

menginginginkan 

balon Omar. 

Sikap Omar 

menunjukkan 

rasa ikhlas.  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.6 adalah Omar 

menghampiri anak kecil dan memberikan balon milik 

Omar kepada anak tersebut. Pada adegan sebelumnya, 

anak tersebut merengek kepada neneknya menginginkan 
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balon yang dipegang Omar. Kemudian  nenek mengajak 

anak tersebut untuk pulang. Tetapi anak tersebut tidak 

mau pulang dan tetap menangis. Omar melihat anak 

tersebut menangis kemudian ia menghampiri anak 

tersebut dan memberikan balon miliknya. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar menyapa anak kecil dan neneknya untuk 

memberikan balon milik Omar. Omar memberikan balon 

miliknya dengan wajah tersenyum. Sedangkan dalam 

tatanan konotatif menjelaskan bahwa Omar mau berbagi 

dengan orang lain. Dan ia memberikannya dengan 

senang hati. Meskipun itu balon satu-satunya milik Omar, 

ia mau memberika kepada anak kecil tersebut.  

Tanda Visual 7 

 
Tanda Verbal  

Omar : “Papa, kenapa kita pergi masjid?” 

Papa : “Haaaa.....mmm Alloh suka kita sholat berjamaah 

di masjid. Belajar sama-sama, jumpa kawan-

kawan” 
Gambar 4.7 

Omar, Hana, Papa dan Mama pergi ke masjid untuk 

melaksanakan Sholat berjamaah 
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Tabel 4.7 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 7 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.7 Diparkiran 

masjid, Omar 

menanyakan 

kepada Papa 

alasan mereka 

sholat ke 

masjid. Lalu 

papa 

menjawab 

bahwa Alloh 

suka saat kita 

sholat 

berjamaah di 

masjid. 

Belajar sama-

sama dan 

bertemu 

kawan-kawan. 

Diparkiran 

masjid, 

Omar 

menanyaka

n kepada 

Papa alasan 

mereka 

sholat ke 

masjid. 

Lalu Papa 

menjawab 

dengan 

bahasa 

yang 

mudah 

dimengerti 

oleh anak-

anak. 

Dengan 

melaksanakan Sholat 

berjaah di masjid, 

belajar bersama 

dimasjid dan 

menyambung 

silaturahmi ketika di 

masjid, merupakan 

bentuk ketaqwaan 

mereka kepada Alloh 

SWT. Karena mereka 

berusaha 

mengamalkan amar 

ma‟ruf nahi mungkar. 

Sepertihalnya 

perintah Alloh dalam 

Q.S At-taubah 9 : 71 

Bentuk tanda pada gambar 4.7 adalah Omar, 

Hana, Papa dan Mama berdiri di samping mobil milik 

mereka. Mereka berada di parkiran masjid. Omar dan 

Hana menatap ke arah papanya dan menanyakan 

mengapa mereka pergi ke masjid. Kemudian Papa 

menjelaskan alasan mereka pergi ke masjid. Tujuan 
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mereka ke masjid karena Allah senang jika umatnya 

sholat berjamaah, selain itu dengan pergi ke masjid 

mereka dapat bertemu dengan teman-teman dan belajar 

bersama-sama. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar, Hana, Mama dan Papa sedang berada di parkiran 

masjid. Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

Omar, Hana, Mama dan Papa tampak senang karena 

dapat sholat berjamaah di masjid.  

Tanda Visual 8 

  
Tanda Verbal  

Papa, Mama                             : ”Marilah kita ke masjid 

bersama” 

Omar, Hana                             : “....Bersama....” 

Papa, Mama                             : ”Marilah kita ke masjid 

bersama” 

Omar, Hana                             : “....Bersama....” 

Papa, Mama, Omar dan Hana : “Kita sholat sama-

sama..Kita doa sama-

sama..Syukur kepada 

Allah..Alhamdulillah” 
Gambar 4.8 

Omar, Hana, Papa, Mama menyanyikan lagu mari kita ke 

masjid 
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Tabel 4.8 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 8 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.8 Omar, Hana, 

Papa, Mama 

dan kawan-

kawan 

menyanyikan 

lagu mari kita 

ke masjid 

Omar, Hana, 

Mama, Papa dan 

kawan-kawan  

menyanyikan 

lagu Mari Kita 

ke Masjid. Saat 

liriknya adalah 

“Syukur kepada 

Allah...Alhamdu

lillah” 

diucapkan 

setelah mereka 

menunaikan 

Sholat. 

Omar, Hana, 

Mama, Papa dan 

kawan-kawan 

dalam lagu yang 

dinyanyikannya, 

menunjukkan 

bentuk Syukur 

kepada Allah 

SWT karena 

telah diberi 

nikmat ibadah. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.8 adalah Omar, 

Hana, Papa dan Mama sedang menyanyikan lagu tentang 

kenikmatan ibadah di masjid. Pada gambar 4.8 mereka 

sedang berdoa bersama setelah sholat. Dalam 

nyanyiannya mereka mengatakan bahwa dengan pergi ke 

masjid, kita dapat sholat berjamaa, berdoa bersama, dan 

mereka mengucap syukur ataus nikmat ibadah yang telah 

diberikan Allah SWT kepada mereka. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

mereka sedang berdo‟a setelah sholat berjamaah. Dan 

dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa dengan 

sholat dapat mempererat hubungan kita dengan Allah 
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SWT. Setelah sholat kita dapat meminta kepada Allah 

sesuatu yang kita hajatkan melalui berdoa.  

Tanda Visual 9 

 
Tanda Verbal 

Omar, Hana, Papa, Mama : “Kita duduk dan 

belajar…Hormat kepada 

semua… Beri salam dan 

senyum..Seronoknya” 
Gambar 4.9 

Bersama-sama mengucap syukur kepada Allah SWT 

 

Tabel 4.9 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 9 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.9 Jamaah masjid 

sedang belajar 

bersama di 

masjid 

Mereka 

mendengark

an ceramah 

dari ustad di 

masjid 

Dengan pergi ke 

masjid, dapat 

bertemu dengan 

jamaah yang lain. 

Selain dapat sholat 

berjamaah, juga bisa 
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mendapat ilmu baru 

di masjid. Hal ini 

merupakan bentuk 

ketaqwaan kepada 

Allah SWT, karena 

menuntut ilmu 

adalah hukumnya 

wajib bagi setiap 

muslim. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.9 adalah Jamaah 

masjid sedang melaksanakan pengajian atau belajar 

bersama. Dalam lantunan lagu Omar, Hana Papa dan 

Mama, selain yang disebutkan pada gambar 4.8 ada 

kenikmatan lain yang didapat jika pergi ke masjid yaitu 

dapat belajar bersama-sama, saling menghormati sesama 

jamaah, saling menebarkan salam dan senyuman.  

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Jamaah masjis sedang duduk bersama untuk belajar 

bersama, mendengarkan ceramah dari ustadz. Sedangkan 

dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa jamaah 

masjid sedang menjalankan perintah Allah, yaitu 

menuntut ilmu. Sesuai dengan Hadist Nabi SAW 

bahwasanya “ Menuntut Ilmu itu adalah wajib bagi 

setiap muslim”.  
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Tanda Visual 10 
 

 
Tanda Verbal 

Teman Omar dan Hana :”Omar, Hana jom makan sama-

sama” 

Omar dan Hana            :”Waaa Alhamdulillah” 
Gambar 4.10 

Teman Omar dan Hana menawarkan makanan kepada Omar dan 

Hana 

 

Tabel 4.10 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 10 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.10 Omar, Hana 

dan Kawan-

kawan makan 

makanan 

yang 

diperoleh 

dari masjid 

Omar, Hana dan 

kawan-kawan  

menyanyikan 

lagu Mari Kita ke 

Masjid. Saat 

liriknya adalah 

“Sayangkan 

masjid, Allah 

Omar, Hana 

dan kawan-

kawan dalam 

lagu yang 

dinyanyikanny

a, 

menunjukkan 

bentuk 
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sayang kita” 

diucapkan saat 

mereka sedang 

makan makanan 

yang diperoleh 

dari masjid. 

Muraqobah. 

Karena 

dengan 

meramaikan 

masjid mereka 

merasa 

disayang oleh 

Allah. Yang 

artinya  

mereka 

merasa bahwa 

Allah selalu 

mengawasi 

mereka. 

Bentuk tanda pada gambar 4.10 adalah Faris 

dan Sara melambaikan tangan kepada Omar dan Hana. 

mereka mengajak Omar dan hana untuk makan bersama.  

Kemudian Omar, Hana dan kawan-kawan makan 

bersama di masjid. Dan melafalkan hamdallah bersama-

sama. Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa Omar, 

hana dan kawan-kawan sedang makan bersama di masjid. 

Sedangkan dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

selain masjid sebagi sarana untuk beribadah, kita juga 

dapat mempererat silaturahmi di masjid. 
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Tanda Visual 11 

  

Tanda Verbal 

Omar, Hana, Mama : “Bila jujur... Alloh sayang kita...” 
Gambar 4.11 

Omar, Hana, dan Mama sedang menyanyikan lagu 

 

Tanda Visual 12 

Tanda Verbal 

Mama, Omar, Hana, Nuru, Indra: “Bila jujur... Alloh 

sayang kita...” 
Gambar 4.12 

Mama, Omar, Hana, Nuru, Indra Mama sedang menyanyikan 

lagu Allah sayang orang-orang jujur 
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Tabel 4.11 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 11 dan 12 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.11 dan 

4.12 

Omar, 

Hana dan 

Mama 

sedang 

menyanyik

an lagu Jom 

Jujur di 

halaman 

rumah 

Omar, Hana 

dan Mama 

sedang 

menyanyikan 

lagu Jom Jujur 

di halaman 

rumah. Saat 

itu lirik yang 

dinyanyikan 

“Bila 

jujur...Allah 

sayang kita...” 

Dari lirik yang 

dinyanyikan Omar 

dan Hana 

menunjukkan 

bahwa mereka 

merasa dilihat oleh 

Allah, karena 

mereka yakin jika 

Allah melihat 

mereka  jujur 

maka Allah akan 

menyayangi 

mereka. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.11 adalah Omar, 

Hana dan Mama duduk bersama di halaman rumah 

dengan menyantap kue dan susu. Mereka tersenyum 

gembira. Pada adengan sebelumnya tidak sengaja hana 

menjatuhkan piring yang berisi kue. Hana mengatakan 

yang sejujurnya kepada mamanya. Namun mama tidak 

marah, justru malah senang karena Hana berani untuk 

jujur. Karena itu mama menyanyikan lagu saat adegan di 

atas yang liriknya “ Bila jujur Allah sayang kita”. Mama 
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mengajarkan kepada Omar dan Hana bahwa setiap saat 

kita selalu diawasi oleh Allah SWT. Apapun yang kita 

kerjakan akan dicatat oleh malaikat. Karena itu, jika kita 

bersikap jujur maka Allah akan sayang dengan kita.  

Dalam tatanan denotatif gambar 4.11 

menjelaskan bahwa Omar, Hana dan Mama sedang 

makan kue bersama di halaman rumah mereka. 

Sedangkan dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

dengan duduk, senda gurau dan makan bersama, mereka 

saling mengasihi sebagai keluarga. 

Bentuk tanda pada gambar 4.12 adalah Mama, 

Omar, Hana, Nuru, Indra Mama sedang menyanyikan 

lagu Allah sayang orang-orang jujur. Adegan 

sebelumnya, Indra tidak sengaja merobohkan mainan 

milik Omar. Indra meminta maaf kepada Omar, 

kemudian Nuru menjelaskan bahwa Indra tidak sengaja 

menjatuhkannya. Setelah mendengarkan penjelasan 

tersebut, Omarpun memaafkan Indra dan berterimakasih 

padanya karena telh berani jujur. Sesungguhnya Allah 

suka orang-orang yang jujur, seperti halnya yang 

terdapat dalam lirik lagu mereka. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar, Hana, Mama, indra dan Nuru sedang bermain di 

halaman rumah Omar. Mama dan Indra memperbaiki 
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mainan milik Omar yang dijatuhkan Indra. Sedangkan 

dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa Indra mau 

bertanggungjawab untuk memperbaiki mainan milik 

Omar. Setelah Omar memaafkan Indra, Indra tetap 

memperbaiki mainan milik Omar untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Tanda Visual 13 

  
Tanda Verbal 

Mama, Papa, Omar, Hana : “Kebersihan sebagian dari 

iman..Jom kita amalkan..” 
Gambar 4.13 

Mama, Papa, Omar dan Hana sedang menyanyikan perintah 

Allah menjaga kebersihan 

 

Tabel 4.12 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 13 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.13 Papa sedang 

membantu 

Omar, 

membuang 

sampah di 

Papa 

menjelaskan 

kepada Omar 

bahwa 

kebersihan 

Sebagai Orang tua 

hendaknya 

mengingatkan 

anaknya saat dia 

melakukan hal 
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tempat 

sampah 

adalah 

sebagian dari 

iman. 

yang kurang benar. 

Papa mengajak 

Omar untuk 

menjaga 

kebersihan, karena 

menjaga kebersihan 

merupakan perintah 

dari Allah SWT.  

Bentuk tanda pada gambar 4.13 adalah Mama, 

Papa, Omar dan Hana sedang memungut sampah dan 

dibuang di tempat sampah. Mereka menyanyikan lagu 

yang berisi tentang perintah Allah untuk menjaga 

kebersihan. Karena kebersihan adalah sebagian dari 

iman. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar sedang membuang sampah di tempat sampah. 

Karena tempat sampah yang lebih tinggi dari Omar, jadi 

Omar diangkat Papa supaya dapat menggapai tong 

sampah. Dan dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

Papa mengangkat Omar, adalah bentuk kasih sayang 

papa keada Omar. Karena Papa tahu kalau Omar tidak 

dapat menggapai tempat sampah, sehingga papa 

membantu mengangkatnya. Selain itu, pada tanda verbal 

dijelaskan bahwa papa sedang mengajak omar untuk 

membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan 



 
 
 

107 
 

 
 

sebagian dari iman. Papa mengajak Omar untuk 

meningkatkan keimanannya dengan menjaga kebersihan. 

Tanda Visual 14 

  
Tanda Verbal 

Omar, Hana :”Waah banyaknya..” 

Mama          :”Alhamdulillah, ini semua rezeki dari 

Allah” 
Gambar 4.14 

Mama, Omar, dan bena bersyukur atas nikmat buah yang 

diberi oleh Allah 

 

Tabel 4.13 

Tabel Penanda dan Petanda tanda visual 14 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.14 Omar, Hana, 

Papa dan Mama 

sedang berada 

di kebun. 

Mereka duduk 

bersama dan 

terdapat aneka 

buah di 

Mama 

mengucapka

n 

Hamdallah. 

Saat manusia 

mendapatkan 

nikmat dari Allah 

SWT, hendaknya 

bersyukur 

kepadaNya. 

Mama 

mengangkat 
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hadapan 

mereka. Mama  

sedang 

mengangkat 

kedua 

tangannya. 

tangannya dan 

mengucapkan 

Hamdallah 

seraya bersyukur 

kepada Allah 

SWT. 

Bentuk tanda pada gambar 4.14 adalah Mama 

sedang mengangkat kedua tangannya dan mengucap 

Hamdallah. Bentuk syukur Mama atas rezeki yang 

diberikan Oleh Allah. Pada adegan sebelumnya, mama, 

Papa, Omar dan Hana sedang memetik buah dari pohon 

yang mereka tanam di kebun rumah. Setelah terkumpul 

banyak, mereka duduk sejenak untuk beristirahat. Omar 

dan Hana sadar jika buah yang didapat sangat banyak. 

Kemudian Mama mengajak Omar dan Hana untuk 

bersyukur atas nikmat yang diberika Allah untuk mereka. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar, Hana, Mama dan Papa sedang duduk bersama 

dengan buah-buahan di hadapan mereka. Mama 

mengangkat tangannya dan mengucap Hamdallah. 

Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa Mama 

sedang bersyukur atas nikmat yang diberikan Alloh 

kepada mereka berupa buah yang banyak di kebun 

mereka. 

 



 
 
 

109 
 

 
 

2. Pemaknaan Nilai Pendidikan Akhlak Kepada 

Rasulullah  

Tanda Visual 15 

 
Tanda Verbal 

Papa : “Assalamualaikum” 
Gambar 4.15 

Papa menyapa pakcik Janitor yang sedang menyapu jalanan 

 

Tabel 4.14 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 15 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.15 Papa 

menyapa 

pakcik 

Janitor 

yang 

sedang 

menyapu 

jalanan. 

Papa menyapa 

pakcik Janitor 

yang sedang 

menyapu jalanan 

dengan 

melambaikan 

tangan disertai 

mengucapkan 

salam. 

Papa 

menerapkan 

ajaran 

Rosulullah 

SAW, yaitu 

memberi salam 

kepada sesama 

muslim. 

Bentuk tanda pada gambar 4.15 adalah papa 

menyapa pakcik Janitor yang menyupu di jalan dekat 



 
 
 

110 
 

 
 

rumah Omar dan Hana. Papa mengucapkan salam dan 

melambaikan tangan kepadanya. Dalam tatanan denotatif 

Papa menyapa pakcik Janitor dengan melambaikan tangan 

dan mengucapkan salam. Papa ingin menjelaskan bahwa 

Papa ingin mengajarkan kepada Omar dan Hana supaya 

menjalin hubungan baik dengan sesama muslim dengan 

memberi salam. Dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa Papa telah melaksanakan ajaran Rosulullah SAW 

untuk memberi salam kepada setiap umat muslim. Selain 

itu Papa ingin mengajarkan kepada Omar dan Hana untuk 

mengamalkannya. 

Tanda Visual 16 

 
Tanda Verbal 

Papa, Omar dan Hana :”Assalamualaikum ustadz Musa” 

Ustadz Musa               :”Allahuakbar..Waalaikumsalam” 
Gambar 4.16 

Papa, Omar dan Hana menyapa ustadz Musa yang sedang 

berkebun 
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Tabel 4.15 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 16 

Gambar Penanda Petanda Makna 

1.16 Papa, Omar 

dan Hana 

menyapa 

ustadz Musa 

yang sedang 

berkebun. 

Omar 

melambaikan 

tangan kepada 

ustadz Musa. 

Papa, Omar 

dan Hana 

menyapa 

ustadz Musa 

yang sedang 

berkebun. 

Mereka 

memberi 

salam dan 

Omar juga 

melambaikan 

tangan kepada 

ustadz Musa. 

Papa, Omar dan 

Hana 

melaksanakan 

perintah 

Rosulullah 

SAW berupa 

pemberi salam 

kepada sesama 

muslim. Tanda 

bahwa mereka 

berakhlak pada 

Rosulullah 

SAW. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.16 adalah Omar 

melambaikan tangan kepada ustadz Musa yang sedang 

berkebun. Papa, Omar dan Hana mengucapkan salam 

bersama-sama kepada ustadz Musa. Dalam tatanan 

denotatif menjelaskan bahwa Omar dan Hana 

melambaikan tangan kepada ustadz Musa untuk 

menyapanya. Sedangkan dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa Omar, Hana dan Papa telah 

melaksanakan perintah Rosulullah SAW, yaitu 
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mengucapkan salam kepada sesama umat muslim. Dan 

ustadz Musa telah menjawab salam dari Omar dan Hana 

berarti telah mengamalkan ajaran Rosul tentang 

kewajiban menjawab salam. 

Tanda Visual 17 

 
Tanda Verbal 

Omar dan Hana :”Assalamualaikum…” 

Yuki                  :”Waalaikumsalam..” 
Gambar 4.17 

Omar dan Hana menyapa anak yang sedang bermain di taman 

bermain 

 

Tabel 4.16 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 17 

Gambar Penanda Petanda Makna 

1.17 Omar dan 

Hana 

menyapa 

Yuki yang 

sedang 

Bermain di 

taman 

bermain  

Omar dan Hana 

mengucap salam 

dan 

memperkenalkan 

diri mereka 

kepada Yuki 

Omar dan Hana 

melaksanakan 

perintah 

Rosulullah 

SAW berupa 

pemberi salam 

kepada sesama 

muslim. 
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Bentuk tanda pada gambar 4.17 adalah Omar 

dan Hana mengucapkan salam kepada Yuki, anak yang 

yang mereka temui di taman bermain. Mereka saling 

berkenalan dan mulai berteman. Dalam tatanan denotatif 

menjelaskan bahwa Omar dan Hana menyapa Yuki dan 

mengucapkan salam. Sedangkan dalam tatanan konotatif, 

Omar dan Hana ingin menyapa orang-orang meskipun 

mereka belum kenal. Omar dan Hana ingin 

menyambung tali silaturahmi seperti yang diajarkan oleh 

Papanya. Mereka menyapa dan mengucap salam untuk 

mengamalkan perintah Rosululllah SAW.  

Tanda Visual 18 

 
Tanda Verbal 

Omar dan Hana :”Oke, kami pergi dulu. 

Assalamualaikum” 

Yuki                  :”Waalaikumsalam..” 
Gambar 4.18 

Omar dan Hana pamitan dengan Yuki dan mereka 

mengucapkan salam 
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Tabel 4.17 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 18 

Gambar Penanda Petanda Makna 

1.18 Omar dan 

Hana 

melambaikan 

tangan kepada 

Yuki saat 

mereka mau 

melanjutkan 

perjalanan ke 

festival kue.  

Omar dan 

Hana 

mengucap 

salam pada 

Yuki. 

Omar dan Hana 

melaksanakan 

perintah 

Rosulullah 

SAW berupa 

memberi salam 

kepada sesama 

muslim saat 

akan berpisah. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.18 adalah Omar 

melambaikan tangan kepada Yuki tanda iya akan pergi. 

Omar dan Hana mengucapkan salam kepada Yuki. 

Mereka harus melanjutkan perjalanan ke festival kue. 

Kemudian Yuki menjawab salam dari Omar dan hana. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa Omar dan 

Hana melambaikan tangan kepada Yuki sebagai tanda 

perpisahan. Omar dan Hana juga mengucapkan salam 

lagi kepada Yuki. Sedangkan dalam tatanan konotatif, 

Omar dan Hana mengucapkan salam karena perintah 

Rasulullah SAW, 

اسُّ َعيَى اَْىقَاِعذِ   ََ  .…وَ اْى
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”…..Hendaklah yang berjalan memberi salam orang 

yang duduk” (H.R Bukhari)
109

. Pada gambar 4.18 Omar 

dan Hana adalah orang yang akan pergi meninggalkan 

Yuki, sehingga Omar dan Hana mengucapkan salam 

untuk Yuki. 

Tanda Visual 19 

 
Tanda Verbal 

Pakcik Janitor            : ”Assalamualaikum” 

Papa, Omar dan Hana : “Waalaikumussalam” 
Gambar 4.19 

Papa, Omar dan Hana menyapa ustadz Musa yang sedang 

berkebun 

 

Tabel 4.18 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 19 

Gambar Penanda Petanda Makna 

1.19 Pakcik Janitor 

menghampiri 

Papa, Omar 

dan Hana yang 

Pakcik 

Janitor 

mengucap 

salam pada 

Omar dan Hana 

melaksanakan 

perintah 

Rosulullah SAW 

                                                           
109
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sedang duduk 

dipinggir jalan 

karena troli 

mereka rusak. 

Papa, Omar 

dan Hana. 

berupa memberi 

salam kepada 

sesama muslim.  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.19 adalah Omar, 

Hana dan Papa sedang berada di jalan. Mereka duduk di 

depan trolinya yang rusak. Kemudian pak cik janitor 

datang dan melambaikan tangan. Pakcik Janitor 

mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian mereka 

menjawab. Pada gambar 4.19, dalam tatanan denotatif 

menjelaskan bahwa pakcik Janitor sedang menyapa 

Omar, Hana dan Papa di jalan. Namun dalam tatanan 

konotatif, pada gambar 4.19 menjelaskan bahwa Pakcik 

Janitor mengamalkan ajaran Rosul bahwa kita harus 

mengucapkan salam kepada setiap muslim saat bertemu. 

Dan Omar, Hana dan Papa menjawab salam tersebut, 

juga merupakan tuntunan Rosulullah SAW.  
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Tanda Visual 20 

 
Tanda Verbal 

Omar dan Hana : “Waaa baiknya Nabi..” 

Omar                  :”Omarpun nak jadi macam Nabi 

Muhammadlah” 

Hana                   :”Hana pun” 

Papa                   :”Kalau nak jadi macam Nabi 

Muhammad, harus utamakan orang 

lain” 

Mama                :”Omar Hana,boleh buat macam tu?” 

Omar dan Hana :”Boleh” 

Mama                :”Bagusnya anak mama” 
Gambar 4.20 

Omar dan Hana Ingin meneladani sifat Nabi Muhammad 

SAW 

 

Tabel 4.19 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 20 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.20 Papa, 

Mama, 

Omar dan 

Hana 

sedang 

duduk 

Mama dan Papa 

menceritakan 

tentang kisah Nabi 

Muhammad 

SAW. Kemudian 

Omar dan Hana 

Omar dan 

Hana hendak 

meneladani 

sifat-sifat 

Rasulullah 

SAW.  
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bersama di 

sofa ruang 

tamu 

rumah. 

merasa tersanjung 

dengan sifat yang 

dimiliki Nabi 

muhammad SAW. 

Mereka ingin 

memiliki sifat 

seperti Nbai 

Muhammad SAW 

Bentuk tanda pada gambar 4.20 adalah Omar, 

Hana sedang mendengarkan cerita dari Mama dan Papa 

tentang kisah Nabi Muhammad. Kemudian mendengar 

kisah tersebut, Omar dan Hana ingin meneladani sifat 

Nabi Muhammad yang baik hati. Papa menjelaskan, jika 

ingin seperti nabi Muhammad SAW, harus 

mengutamakan orang lain. Kemudian Mama bertanya 

kepada Omar dan Hana, apakah mereka bisa 

mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan 

kepentingan mereka sendiri.dan Omar Hana 

menyanggupi pertanyaan Mamanya.  

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar, Hana, Mama dan Papa sedang berkumpul di ruang 

tamu. Mereka sedang duduk bersama. Papa dan Mama 

menceritakan kepada Omar dan Hana tentang kisah Nabi 

Muhammad SAW. Dan dalam tatanan konotatif, 

menjelaskan bahwa Mama dan Papa menunjukkan kasih 
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sayangnya dengan cara menceritakan kisah-kisah 

Rosulullah SAW, dengan maksud supaya Omar dan 

Hana dapat meneladani sifat-sifat Rosulullah SAW 

sebagai bentuk cintanya kepada Rosulullah SAW. 

Sebagai orang tua sudah seharusnya mengajarkan suatu 

kebaikan kepada anak-anaknya. Dengan ini Papa dan 

Mama telah berusaha untuk memberikan pembelajar 

kepada Omar dan hana dengan cara bercerita tentang 

kisah Nabi SAW. 

Tanda Visual 21 

 
Tanda Verbal 

Mama                : ”Omar..Hana, kalau Nabi nampak 

kucing dalam kesusahan. Nabi akan 

buat apa?” 

Omar dan Hana : “emmm” 

Mama                :”Ketawakan kucing ke?, Tolong 

kucing?” 

Omar dan Hana : “Nabi akan tolong kucing” 
Gambar 4.21 

Omar membantu kucing yang terjebak dalam kardus 
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Tabel 4.20 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 21 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.21 Adegan 1, 

Omar dan 

Hana 

menertawakan 

kucing yang 

sedang 

terjebak dalam 

kardus. 

Adegan 2, 

Omar dan 

Hana 

membebaskan 

kucing dari 

kardus dan 

memangkunya. 

Omar dan 

Hana sedang 

memikirkan 

apa yang 

akan 

dilakukan 

Nabi 

Muhammad 

SAW jika 

melihat 

makhluk 

sedang 

kesusahan. 

Omar dan Hana 

hendak 

meneladani sifat-

sifat Rasulullah 

SAW, dengan 

memikirkan apa 

yang akan Nabi 

lakukan jika 

mengalami 

kejadian seperti 

yang Omar Hana 

alami. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.21 adalah Omar, 

Hana sedang bermain balon di halaman rumah, sambil 

menunggu Mama dan Papa menyiapkan perlengkapan 

untuk ke festival balon udara panas. Kemudian Omar dan 

Hana melihat kucingnya sedang terjebak dalam kardus. 

Omar dan Hana menertawakan kucing tersebut. Lalu 

Mama menghampiri mereka dan menyanyakan kepada 
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mereka, jika situasi ini terjadi pada Nabi, maka Nabi 

akan menertawakan kucing atau menolong kucing. 

Setelah Omar dan Hana berfikir, mereka menjawab, Nabi 

akan menolong kucing. Omra pun menitipkan balonnya 

pada Hana dan pergi untuk menolong kucing tersebut. 

Dalam tatanan denotatif, Omar sedang 

menolong kucing yang terjebak dalam kardus, namun 

dalam tatanan konotatif, Omar ingin meneladani sifat 

Rosulullah SAW. Dia berfikir apa yang akan dilakukan 

Rosulullah jika situasi ini terjadi pada Beliau. Dan Omar 

tau bahwa Rosul pasti akan menolong kucing, karena itu 

Omar mengikuti kebaikan-kebaikan Rosulullah SAW 

sebagai bentuk cintanya kepada Rosulullah SAW. 
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Tanda Visual 22 

 
Tanda Verbal 

Mama                : ”Omar..Hana rasa, kalau Nabi akan 

buat apa?” 

Omar dan Hana : “emmm….kalau nabi akan buat apa? 

Tinggalkan kawannya ke?.....Main 

dengan kawannya?..” 

Omar                 :”Mama, kalau kita duduk rumah main 

dengan Ravin boleh?” 

Mama                :”Boleh” 

Omar dan Hana :“Yeayyy” 
Gambar 4.22 

Omar dan Hana tidak jadi pergi ke Festifal Balon Udara Panas 

 

Tabel 4.21 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 22 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.22 Adegan 1, Omar 

dan Hana 

bersama Mama 

dan Papa naik 

balon udara 

panas 

Omar dan 

Hana sedang 

memikirkan 

apa yang akan 

dilakukan 

Nabi 

Omar dan 

Hana hendak 

meneladani 

sifat-sifat 

Rasulullah 

SAW, dengan 
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meninggalkan 

Ravin 

 

Adegan 2, Omar 

dan Hana 

membebaskan 

kucing dari 

kardus dan 

memangkunya. 

Muhammad 

SAW jika 

melihat 

temannya 

sedang sakit 

dan tidak bisa 

berpergian 

memikirkan 

apa yang akan 

Nabi lakukan 

jika 

mengalami 

kejadian 

seperti yang 

Omar Hana 

alami. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.22 adalah Omar, 

Hanada Mama pergi menjemput Ravin untuk ke festival 

balon udara panas. Ternyata sesampainya di rumah 

Ravin, kaki Ravin sedang diperban. Mama ravin tidak 

mengizinkan Ravin untuk berbergian jauh karena kaki 

Ravin masih sakit. Namun Ravin ingin pergi bersama 

Omar dan Hana. Kemudian Mama bertanya kepada 

Omar dan Hana, apa yang akan dilakukan Nabi jika 

dalam keadaan seperti ini. Omar dan hana berfikir, 

apakah nabi akan meninggalkan temannya atau bermain 

dengan temannya. Kemudian Omar meminta izin kepada 

Mama supaya mereka di rumah saja sehingga bisa man 

bersama Ravin di rumah. 

Dalam tatanan denotatif, Omar dan Hana 

sedang berfikir apakah harus meninggalkan Ravin di 
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rumah sedangkan mereka pergi ke festival balon udara 

panas ataukah tinggal di rumah dan bermain bersama 

dengan Ravin. Dan dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa Omarr dan Hana sedang mempertimbangkan apa 

yang akan Nabi Muhammad lakukan jika keadaan ini di 

alami oleh Beliau. Omar dan Hana berusaha meneladani 

sifat baik Rosulullah SAW dengan berfikir dalam setiap 

mengambil keputusan dengan pertimbangan apakah Nabi 

SAW akan melakukan hal tersebut atau tidak. 

 

3. Pemaknaan Nilai Pendidikan Akhlak Kepada 

Diri Sendiri 

Tanda Visual 23 

   
Tanda Verbal 

Omar :”Papa…Omar nak juga” (menunjuk ke air yang 

papa pegang) 

Papa  : “Sekejap ya Omar, Papa nak ambilkan buat atuk 

dulu” 

Omar : “Tapi Omar Haus” 

Mama:”Wahai Omar sabarlah beri nenek dulu” 

Papa  :”Utamakan yang lebih tua sabarlah menunggu” 
Gambar 4.23 

Mama dan Papa mengajarkan kepada Omar supaya sabar 
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Tabel 4.22 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 23 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.23 Adegan 1, 

Keluarga Omar 

dan Hana 

sedang makan 

bersama. 

Mama 

mengankat 

tangannya dan 

mengarahkan 

pandangannya 

ke Omar yang 

sedang marah. 

Adegan 2, 

Omar 

tersenyum dan 

melihat ke arah 

Hana 

Papa dan 

Mama sedang 

menasehati 

Omar supaya 

lebih sabar dan 

mendahulukan 

yang lebih tua 

ketika akan 

mengerjakan 

sesuatu. 

Sebagai yang 

lebih muda 

hendaknya 

mendahulukan 

yang lebih tua, 

sebagai bentuk 

penghormatan 

kita kepada 

mereka. Selain 

itu dapat 

melatih diri 

kita untuk 

lebih sabar. 

Bentuk tanda pada gambar 4.23 adalah Omar 

menunjukkan wajah masamnya karena saat ia meminta 

air ke Papa, Papa memintanya untuk menunggu 

terlebih dahulu. Papa akan mengambilkan minum buat 

Atuk dan Nenek dulu setelah itu baru Omar. Tetapi 

Omar tidak sabar menunggu. Kemudian Mama 

menasehati Omar supaya sabar menunggu. Sebagai 
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yang muda harus mendahulukan yang tua. Sebagai 

bentuk hormat kita pada mereka 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

saat keluarga Omar dan Hana sedang makan bersama, 

Omar marah karena Papa menunda keinginan Omar 

untuk diambilkan air minum. Dan Mama mengangkat 

tangannya dan menatap ke arah Omar, dalam hal ini 

Mama sedang menasehati Omar. Dalam tatanan 

konotatif menjelaskan bahwa Mama ingin memberikan 

pengertian kepada Omar tentang kesabaran. Mama 

menjelaskan dengan wajah tersenyum, meskipun Omar 

sedang marah. Dalam arti Mama menjelaskan kepada 

Omar dengan kesabarannya. Dan pada adegan 

selanjutnya, Omar dapat mengerti apa yang dijelaskan 

oleh Mama, dibuktikan dengan wajah Omar pada 

adegan selanjutnya menunjukkan keceriaannya 

kembali.  
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Tanda Visual 24 

  
Tanda Verbal 

           - 
Gambar 4.24 

Papa, Omar dan Hana telah sampai di festival kue 

 

Tabel 4.23 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 24 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.24 Papa, Omar 

dan Hana 

telah 

sampai di 

festival kue 

sebelum 

senja.  

Mama meminta 

Omar dan Hana 

mengantarkan kue 

ke festival kue 

sebelum senja, 

dan Omar dan 

Hana mengiyakan 

permintaan 

Mamanya. 

Omar dan 

Hana telah 

menjaga 

amanah 

Mama. 

Dengan 

membawa kue 

buatan Mama 

dan sampai di 

festival kue 

sebelum senja. 
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Bentuk tanda pada gambar 4.24 adalah Papa, 

Omar dan Hana telah sampai di pintu masuk acara festival 

kue dengan membawa kue yang diamanahkan Mama. 

Mereka datang sebelum acaranya di mulai, tepat sebelum 

senja sehingga mereka tidak terlambat.   

Dalam tatanan denotatif, Omar, Hana dan Papa 

berada di pintu gerbang festival kue. Mereka membawa 

troli kue yang diberikan Mama. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa Omar dan Hana telah menyelesaikan 

tugasnya, mereka menjaga amanah dari Mama dengan 

baik. Mereka sampai di festival dengan menbawa kue-kue 

titipan Mama sebelum senja. 

Tanda Visual 25 

 
Tanda Verbal 

Hana : “Minta maaf mama saya yang buat” 

Omar :”Tapi mama Hana tak sengaja” 

Mama:”Ooo, Tidak mengapa Hana, Mama maafkan. 

Terimakasih beritahu Mama.” 

Gambar 4.25 

Hana meminta maaf karena menumpahkan kue yang ada di 

piring 
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Tabel 4.24 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 25 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.25 Hana 

mengucapkan 

maaf kepada 

Mama karena 

menumpahkan 

kue yang ada di 

atas piring. 

Hana berkata 

jujur dan 

meminta maaf 

kepada maaf 

atas kesalahan 

yang 

dibuatnya. 

Jika kita 

berbuat 

kesalahan, 

hendaknya 

jangan takut 

untuk berkata 

jujur dan 

meminta 

maaf. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.25 Hana 

menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Mama 

karena telah menjatuhkan kue yang ada di piring. Dalam 

adegan sebelumnya, Hana sempat takut dan tidak berani 

untuk jujur kepada Mama bahwa dia yang menjatuhkan 

kuenya. Tetapi tak lama kemudia Hana memberanikan diri 

untuk jujur kepada mamanya. Dan Mama memaafkan 

Hana karena Hana tidak sengaja menjatuhkannya. Mama 

mengapresiasi keberanian Hana untuk jujur dengan 

berterimakasih pada Hana. Pada gambar 4.25 dalam 

tatanan denotatif menjelaskan bahwa Hana menundukkan 

kepalanya di depan Mama kemudian Mama menatap ke 
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arah Hana. Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

Hana telah menyesal karena telah berbuat kesalahan. 

Hana berkata jujur kepada mamanya dengan 

rasa menyesal karena tidak hati-hati. Namun karena 

mendengan keberanian Hana, Mama memaafkan Hana. 

Mama senang melihat anaknya dapat berbuat jujur. Karena 

itu mama berterimakasih kepada Hana. 

Tanda Visual 26 

 
Tanda Verbal 

(.........Tak sengaja Indra menjatuhkan mainan Omar) 

Omar : “Eits sudah roboh?” 

Indra :  “Minta maaf Omar saya yang buat” 

Nuru  :”Tapi Omar, Indra tak sengaja” 

Mama:”Tidak mengapa Indra, saya maafkan. Terimakasih 

beritahu saya.” 

Gambar 4.26 

Indra meminta maaf kepada Omar karena merobohkan 

mainannya 

 

Tabel 4.25 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 26 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.26 Indra tidak Indra jujur Jika kita 
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sengaja 

menjatuhkan 

mainan milik 

Omar. Indra 

meminta maaf 

kepada Omar. 

kalau Indra 

yang 

menjatuhkan 

main milik 

Omar. 

Kemudian 

Indra meminta 

maaf kepada 

Omar. 

melakukan 

kesalahan 

maka jangna 

takut untuk 

berkata jujur 

dan meminta 

maaf. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.26 Omar dan 

Indra sedang bermain di halaman rumah Omar. Tidak 

sengaja Indra menjatuhkan mainan Omar, kemudian Indra 

meminta maaf kepada Omar, karena dia telah menjatuhkan 

mainan Omar. Omar mengangkat jempolnya untuk Indra 

dengan maksud mengapresiasi Indra karena dia telah jujur 

kepada Omar. Omar memaafkan Indra dan tersenyum 

lebar kepada Indra.  

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Indra melihat kearah mainan dan menjelaskan kepada 

Omar bahwa dia telah menjatuhkan mainannya. Dan 

dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa Indra merasa 

bersalah karena menjatuhkan permainan Omar. Dia 

meminta taaf dengan penyesalannya dan rasa bersalahnya. 

Kemudian pada adegan selanjutnya dijelaskan bahwa 
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Omar telah memaafkan Indra, dan Omar mengapresiasi 

keberanian Indra untuk jujur. Karena itu Omar 

berterimaksih kepada Indra. Sebagai sesama manusia 

sudah sepantasnya kita saling memaafkan karena Allah 

saja Maha Pemaaf kenapa kita yang hanya ciptaannya 

harus menyimpan dendam. 

Tanda Visual 27 

  
Tanda Verbal 

(.........Tak sengaja Nuru menabrak mobil-mobilan Indra) 

Faris           :“Haaah…Nuru…” 

Nuru            : “Maaf Faris” 

Farus            :”Issshhh” 

Cikgu Laila  :”Jom tarik nafas panjang…Jom duduk dan 

bertenang..Sabarlah bila marah nanti Allah 

Sayang” 
Gambar 4.27 

Cikgu Laila mengajak Faris supaya sabar saat marah 

 

Tabel 4.26 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 27 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.27 Adegan 1, 

Anak-anak 

sedang berlajar 

tentang lalu 

lintas di sekolah 

Cikgu laila 

mengajak 

Faris duduk 

supaya Faris 

lebih tenang. 

Cikgu laila 

mengajak 

Faris supaya 

tidak marah-

marah dalam 
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bersama cikgu 

Laila. Faris 

Marah kepada 

Nuru darena 

mobilnya 

ditabrak oleh 

Nuru 

Adegan 2, 

Cikgu Laila 

bersama Faris, 

Nuru, Omar dan 

Hana duduk 

bersama 

Cikgu laila 

menasehati 

Faris supaya 

lebih sabar 

saat sedang 

marah. 

menghadapi 

masalah. 

Cikgu Laila 

menasihati 

Faris supaya 

lebih sabar 

dalam 

keadaan 

marah 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.27 adalah Mobil-

mobilan Nuru menabrak bagian belakang mobil-mobilan 

Faris. Kemudian Faris marah-marah kepada Nuru. Nuru 

meminta maaf kepada faris namun Faris tetap marah. Lalu 

cikgu Laila mencoba menenangkan Faris dengan meminta 

Faris menarik nafas panjang dan duduk supaya tenang. 

Cikgu Laila menasehati Faris supaya ia sabar bila keadaan 

marah. Karena Allah sayang orang-orang yang sabar. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

pada gambar 2.27, mobil-mobilan Faris ditabrak oleh 

Nuru dari belakang. Kemudian Faris marah-marah kepada 
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Nuru. Semua teman-teman dan cikgu Laila menatap ke 

arah mereka. Pada adegan selanjutnya cikgu Laila, Fais, 

Nuru, Omar dan hana duduk bersama. Dalam tatanan 

konotatif menjelaskan bahwa Faris sangat marah kepada 

Nuru, kemudian cikgu Laila melihat keadaan tersebut. 

Cikgu Laila berusaha menenangkan mereka dengan cara 

diajak duduk bersama. Jika kita marah dalam keadaan 

berdiri maka kita diajurkan untuk duduk, supaya lebih 

tenang. Itulah yang diajarkan cikgu Laila kepada anak-

anak. Cikgu Laila mengajak Faris supaya sabar dalam 

keadaan marah. Sehingga semua masalah dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Tanda Visual 28 

   
Tanda Verbal 

(.........Tak sengaja Nuru menabrak mobil-mobilan Indra) 

Papa     :“Yaallah,,,Ishhh dia ni” 

Mama   :”Jom tarik nafas panjang…Jom duduk dan 

bertenang..Sabarlah bila marah nanti Allah 

Sayang” 

Gambar 4.28 

Mama mengajak Papa untuk bersabar saat marah 
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Tabel 4.27 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 28 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.28 Adegan 1, Papa 

Marah karena 

seseorang 

menabrak 

mobil Papa. 

 

Adegan 2, 

Mama 

menggandeng 

Papa dan 

duduk.di 

sebelahnya. 

Mama 

mengajak 

Papa duduk 

supaya Papa 

lebih tenang 

dan lebih 

sabar saat 

sedang 

marah. 

Mama 

mengingatkan 

Papa supaya 

lebih sabar 

dalam keadaan 

marah 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.28 adalah Papa 

marah saat ada orang yang menabrak mobil milik Papa. 

Saat itu Mama melihat dan mencoba menenangkan Papa 

dengan meminta Papa tarik nafas dalam-dalam kemudian 

duduk dan menenangkan diri, Mama mengingatkan Papa 

untuk tetap sabar dalam keadaan marah. Karena Allah 

suka orang-orang yang sabar. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

adegan pertama pada gambar 4.28 mobil Papa ditabrak 

seseorang dari belakang, saat papa dan Mama sedang 
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menjemput Omar dan Hana di sekolah. Pada adegan kedua, 

mama mencoba mengajak Papa untuk duduk di kursi, dan 

seseorang yang menabrak mobil Papa menunjukkan wajah 

bersalahnya. Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

sesama manusia kita harus saling memaafkan. Mama 

mengajak papa untuk duduk supaya Papa bisa lebih tenang, 

dan dapat sabar saat marah. Sehingga tidak perlu 

menyelesaikan masalah dengan emosi. 

 

4. Pemaknaan Nilai Pendidikan Akhlak Kepada 

Keluarga 

Tanda Visual 29 

 
Tanda Verbal 

Atuk :”Terimakasih” 

Papa :”Sama-sama” 

Gambar 4.29 

Papa mengambilkan minum untuk Atuk 
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Tabel 4.28 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 29 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.29 Papa 

mengambilkan 

minum untuk 

Atuk  

Papa 

mengambilkan 

minum untuk 

Atuk dengan 

tangan kanan 

dan wajah 

tersenyum 

Sebagai anak 

atau yang lebih 

muda,dalam 

melakukan 

sesuatu 

hendaknya 

mendahulukan 

yang lebih tua. 

Hal tersebut 

merupakan 

bentuk 

penghormatan 

kita kepada 

orang yang 

lebih tua 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.29 Papa berdiri 

dan mengambilkan minum untuk Atuk menggunakan 

tangan kanan dengan wajah tersenyum. Kemudian Atuk 

tersenyum dan mengucapkan terimakasih kepada Papa. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa Papa sedang 

mengambilkan Atuk minuman. Sedangkan dalam tatanan 

konotatif menjelaskan bahwa bentuk penghormatan Papa 
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sebagai anak kepada orang tuanya, yaitu mendahulukan 

Atuk untuk minum sebelum Papa dan anggota keluarga 

yang lain.  

Sebagai anak kita harus memenuhi kebajikan 

kepada kedua orang tua. Dengan melakukan hal-hal baik 

untuk orang tua, misalnya mengambilkan makan atau 

minum, berkata sopan, melakukan hal-hal yang dapat 

membantu pekerjaan orang tua. kita telah berbakti kepada 

mereka. Karena sesungguhnya ridha Allah terletak pada 

ridha orang tua. 

 

Tanda Visual 30 

    
Tanda Verbal 

Papa : “Omar..Hana..mari sini, papa anak tunjuk sesuatu. 

Tara..... “(sambil menunjukkan layang-layang 

yang selesai dibuatnya) 
Gambar 4.30 

Papa membuatkan laying-layang untuk Omar dan Hana 

 

Tabel 4.29 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 30 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.30 Papa 

memanggil 

Papa 

membuatkan 

Papa 

menjukkan 
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Omar dan 

hana 

kemudian 

menunjukkan 

layang-layang 

buatannya 

layang-layang 

untuk Omar 

dan Hana, 

supaya mereka 

dapat bermain 

bersama 

rasa sayang 

kepada Omar 

dan Hana 

dengan 

membuatkan 

Omar dan 

Hana mainan 

layang-layang.  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.30 Papa 

memangil Omar dan Hana yang sedang bermain di 

lapangan. Kemudian Papa menunjukkan layang-layang 

buatannya untuk Omar dan Hana dengan senyuman 

diwajahnya. Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Papa melambaikan tangan untuk memanggil Omar dan 

hana, kemudian menunjukkan layang-layang yang 

dibuatnya untuk mereka. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa sebagai orang tua, kasih sayang adalah 

tanggungjawab orang tua terhadap anak. Papa 

menunjukkan kasih sayang kepada anaknya dengan 

membuatkan Omar dan Hana layang-layang, sehingga 

mereka bisa bermain bersama.  



 
 
 

140 
 

 
 

Tanda Visual 31 

 
Tanda Verbal  

Atuk :”Omar, Hana mari main sama-sama. Tak elok 

bertengkar……” 

Gambar 4.31 

Atuk melerai pertengkaran Omar dan Hana 

 

Tabel 4.30 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 31 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.31 Atuk 

memegang 

kedua 

kepala 

cucunya 

yaitu Omar 

dan Hana 

Atuk 

menasehati 

Omar dan 

Hana supaya 

tidak 

bertengkar 

Sebagai orang 

dewasa, jika 

melihat anaknya 

atau keluarganya 

berbuat kesalahan 

atau sedang 

dalam keadaan 

bertengkar, 

baiknya adalah 

melerai mereka. 

Menasehati 

supaya tidak 

menyelesaikan 
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masalah dengan 

emosi. Hal 

tersebut 

ditunjukkan oleh 

Atuk sebagai 

bukti sayang 

Atuk terhadap 

Omar dan Hana  

Bentuk tanda pada gambar 4.31 adalah Atuk 

meletakkan tangannya di kepala Omar dan Hana supaya 

mereka tenang. Atuk menasehati mereka supaya mereka 

tidak bertengkar dan main bersama-sama 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

atuk sedang memegang kepala Omar dan Hana. Wajah 

Hana merah, dan Omar menatap kea rah Atuk. Dalam 

tatanan konotatif menjelaskan bahwa Atuk sedang 

berusaha menenangkan Omar dan hana. Wajah Hana 

yang merah menunjukkan bahwa Hana sedang marah. 

Atuk menasehati Omar supaya Omar menjadi anak yang 

lebih baik lagi, karena itu Omar mendengarkan 

penjelasan dari Atuk dan menatapkan wajahnya ke Atuk. 

Atuk menasehati Omar dengan wajah tersenyum, dalam 

artian atuk menjelaskan kepada Omar tanpa ada rasa 

marah kepada Omar. Sebagai orang dewasa memiliki 

kewajiban untuk menasehati anaknya jika anaknya 
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berbuat kesalahan, tetapi dapat dilakukan dengan cara—

cara yang baik tidak perlu menggunakan emosinya. 

Tanda Visual 32 

  
Tanda Verbal 

Atuk : “…..Omar, bagi Hana main sekejap. Kasian dia 

tak dapat main dari tadi” 

Omar :”Tapi Atuk, Omar kan lebih tua, Jadi Omarlah 

main dulu” 

Atuk :” Omar, Yang muda memang kena hormat yang 

tua. Dan yang tua kena sayang yang muda.” 

Gambar 4.32 

Atuk menasehati Omar 

 

Tabel 4.31 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 32 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.32 Dalam adegan 

tersebut 

dicontohkan 

bentuk hormat 

kepada yang 

lebih tua adalah 

saat Hana 

mengambilkan 

minum Omar 

selaku abang 

Atuk sedang 

menasehati 

Omar dan 

Hana tentang 

hormat 

kepada yang 

lebih tua dan 

sayang 

kepada yang 

lebih muda.. 

Sebagai Orang 

dewasa atau 

orang tua 

hendaknya 

menasehati 

yang lebih 

muda jika 

mereka 

mekakukan hal 

yang 
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Hana dan Atuk 

membuatkan 

Ayunan kepada 

Omar dan Hana  

menyimbang. 

Dan jika 

memberikan 

pengertian 

kepada anak-

anak 

hendakknya 

menggunakan 

bahasa yang 

mudah 

dimengerti oleh 

mereka. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.30 Atuk 

menasehati Omar tentang yang lebih muda hendang 

menghormati yang lebih tua dan yang tua harus sayang 

kepada yang lebih muda. Dalam adegan tersebut sebagai 

contoh hana mengambilkan minum untuk kakaknya dan 

Atuk membuatkan ayunan untuk cucu-cucunya. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Hana mengambilkan minum untuk abangnya Omar dan 

Atuk sedang membuat ayunan. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa Hana menghormati Omar sebagai 

abangnya sehingga ia mendahulukan Omar untuk minum 
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terlebih dahulu. Dan Atuk menyayangi kedua cucunya, 

karena itu Atuk membuatkan ayunan untuk mereka. 

Tanda Visual 33 

  
Tanda Verbal 

Mama                : “Mama buat muffin untuk festival cake” 

Omar, hana, Papa: “Waaaaaaaa” 

Mama                : ” Boleh tolong antar kesana? Sebelum 

senja tau!” 

Omar dan Hana   : “Senja?” (sambil memikirkan arti 

senja) 

Mama                : “Senja tu, betul-betul sebelum malam” 

Omar dan Hana   : “Ooooo oke mama” 

Gambar 4.33 

Omar dan Hana bersedia mengantar kue ke festival kue 

 

Tabel 4.32 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 33 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.33 Mama 

meminta 

tolong kepada 

Omar dan 

Hana untuk 

mengantarkan 

kue ke 

festival kue. 

Mama 

meminta 

Omar dan 

Hana 

mengantarkan 

kue ke 

festival kue. 

Kemudian 

Sebagai anak kita 

harus memenuhi 

kebajikan kita 

kepada kedua 

orang tua. Jika 

dimintai 

pertolongan, 

selagi itu tidak 
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Sebelum 

senja. 

Kemudian 

Omar dan 

Hana 

mengiyakan 

permintaan 

mamanya. 

Omar dan 

Hana dengan 

wajah 

tersenyum 

memenuhi 

perintah 

Mama. 

melanggar 

perintah Allah 

maka kita wajib 

melaksanakannya 

dengan ikhlas. 

Bentuk tanda pada gambar 4.33 adalah Mama 

membuat kue untuk acar festival kue. Mama meminta 

tolong kepada Omar dan Hana untuk mengantarkan 

tersebut sebelum senja. Omar dan Hana belum tau apa itu 

senja. Kemudian mama menjelaskan bahwa senja itu hari 

sebelum malam. Dengan wajah tersenyum Omar dan Hana 

melaksanakan amanah dari Mama. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Mama sedang menjelaskan sesuatu kepada Omar dan 

Hana. Kemudian Omar berfikir tentang apa yang sedang 

dijelaskan oleh  Mamanya. Adegan selanjutnya Omar dan 

Hana tersenyum dan mengangkat kedua tangannya dengan 

menunjukkan jari telunjukknya. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa sebagai orang tua harus dapat 

memberikan nasihat atau pembelajaran kepada anak 

mengenai sesuatu yang tidak dimengerti anak. Hal tersebut 

merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Dan 
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sebagai anak, ketika orang tua berbicara, hendaknya anak 

mendengarkan dan mencermati apa yang dikatakan oleh 

orang tua. 

Tanda Visual 34 

 
Tanda Verbal 

(Omar kesusahan menarik trolinya yang rodanya masuk 

dalam lunang) 

Papa  :”Mari Papa tolong” 

Omar : “Oke Papa..” 

Gambar 4.34 

Omar mempersilahkan Hana terlebih dahulu untuk bermain 

layang-layang 

 

Tabel 4.33 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 34 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.34 Papa sedang 

mencoba 

mengeluarkan 

roda trolinya 

dari lubang. 

Papa 

sedang 

membantu 

Omar untuk 

menarik 

trolinya 

yang masuk 

Sebagai orang tua 

sdah seharusnya 

melakukan 

tanggungjawabnya 

kepada anak. Yang 

dilakukan Papa 

adalah membantu 
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lubang. Omar untuk 

menarik troli yang 

sebelumnya 

dibawa Omar. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.34 adalah saat 

Omar, Hana dan Papa perjalanan menuju festival kue, roda 

troli Omar masuk dalam lubang. Omar berusaha untuk 

menariknya tetapi tidak bisa. Kemudia Papa menawarkan 

bantuan pada Omar. Dengan senang hati Omar 

mempersilahkan. Papa menarik trolinya, mencoba agar 

rodanya dapat keluar dari lubang. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Papa sedang menarik troli yang sebelumnya dibawa oleh 

Omar. Sedangkan dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa Papa sedang membantu Omar untuk menarik troli 

Omar yang rodanya masuk dalam lubang. Saat anak dalam 

keadaan kesusahan, sudah semestinya sebagai orang tua 

membantu anaknya, sebagai keluarga kita harus saling 

tolong menolong dalam hal kebaikan. 
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Tanda Visual 35 

 
Tanda Verbal 

Papa : “Eh Hana..mana bakul muffin Hana?” 

Hana : “eh...a...eh...situ..ehh..tak...sana...hmmm Hana tak 

ingat” 

Papa  : “Tak pe Hana, jom kita cari” 

Gambar 4.35 

Papa memaafkan Hana dan mengajaknya untuk mencari bakul 

muffinnya 

 

Tabel 4.34 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 35 

 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.35 Papa 

memengang 

kepala Hana, 

saat berada di 

acara festival 

kue. 

Papa mencoba 

memenangkan 

Hana dan 

mengajaknya 

mencari bakul 

muffin yang 

dihilangkan 

Hana. 

Dalam keluarga 

kita harus saling 

memaafkan. Dan 

jika ada masalah, 

maka kita harus 

sabar dan segera 

mencari 

solusinya. Papa 
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mencoba 

membantu Hana 

untuk mencari 

bakul muffinya. 

Sebagai keluarga 

sudah seharusnya 

saling tolong 

menolong 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.35 adalah Papa 

menanyakan bakul muffin yang dipegang Hana saat pergi 

ke festival kue, tetapi Hana lupa meletakkannya dimana. 

Hana sedih karena telah menghilangkan bakul muffin 

yang di amanahkan Mama untuk ia bawa ke festifal kue. 

Papa dan Omar mencoba menenangkan Hana dan 

mengajaknya mencari bakul muffin itu bersama-sama. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Hana sedang menatap ke arah omar dengan wajah yang 

tampak sedih, sedangkan Omar menunjukkan 

senyumannya kepada Hana. Dan Papa duduk jongkok lalu 

meletakkan tangannya di belakang kepala Hana. Dalam 

tatanan konotatif menjelaskan bahwa Hana sedang 

bersedih, sehingga saat Hana menatap kea rah Omar Omar 

memeberikan senyuman kepada Hana. Omar berusaha 

membuat Hana tenang. Begitu juga Papa yang meletakkan 
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tangannya di kepala Hana dengan maksud ingin membuat 

Hana tenang. 

Tanda Visual 36 

 
Tanda Verbal 

Papa : “Oh Omar, mari sini. Ambil dan buang dalam tong 

sampah” 

Gambar 4.36 

Papa membantu Omar untuk membuang sampah pada tempat 

sampah 

 

Tabel 4.35 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 36 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.36 Papa, Mama, 

Omar dan 

Hana sedang 

berada di 

taman. Papa 

mengangkat 

Omar di 

samping 

tempat 

sampah. 

Papa 

membantu 

Omar supaya 

Omar dapat 

membuang 

sampah pada 

tempat 

sampah. 

Dalam keluarga 

kita harus saling 

tolong menolong. 

Papa mencoba 

mengajak Omar 

untuk menjaga 

kebersihan. Papa 

tahu kalau tempat 

sampahnya terlalu 

tinggi untuk 



 
 
 

151 
 

 
 

Omar, sehingga 

Papa membantu 

Omar supaya 

Omar dapat 

membuang 

sampah pada 

tempat sampah. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.36 adalah Papa 

mengajarkan kepada Omar tentang kebersihan. Papa 

meminta omar untuk mengambil sampah miliknya dan 

dibuang di tong sampah. Papa mengangkat Omar dan 

membantunya supaya dapat membuang sampah pada tong 

sampah, karena tong sampahnya lebih tinggi dari Omar. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Mama, hana, Omar dan Papa sedang berada di samping 

rumah mereka. Papa sedang mengangkat omar sedangkan 

Omar sedang memegang sampah dan endak membungnya 

ke tempat sampah. Dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa, Omar tidak dapat menggapi tempat sampah untuk 

membuang sampah milik Omar. Sehingga Papa 

membantunya dengan cara mengangkat Omar, sehingga 

Omar dapat membuang sampah pada tempat sampah. 
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Tanda Visual 37 

  
Tanda Verbal 

Mama : “Mari kutip ini dulu” 
Gambar 4.37 

Omar dan Hana membantu Mama memetik buah 

 

Tabel 4.36 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 37 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.37 Adegan 1, 

Mama sedang 

memetik buah 

manga, 

sedangkan 

Omar dana 

Hana 

melompat-

lompat 

berusaha 

mengambil 

buah manga. 

Adegan 2, 

Omar 

membawakan 

Mama 

mengajak 

Omar dan 

Hana untuk 

memetik 

buah di 

kebun dan 

memasukkan

nya dalam 

keranjang 

buah. 

Omar dan Hana 

berusaha 

melakukan 

kebajikan 

kepada 

orangtuanya 

dengan 

membantunya 

untuk memetik 

buah di kebun. 
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buah nanas 

untuk 

dimasukkan 

dalam 

keranjang 

buah. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.37 adalah Mama 

meninta Omar dan Hana untuk membantu mama memetik 

buah di kebun mereka. Omar dan Hana berusaha 

menggapai buah mangga yang ada di pohon. Omar dan 

Hana juga membawakan buah-buahan lain untuk 

dimasukkan dalam bakul.   

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

adengan pertama pada gambar 4.37 Mama sedang 

memetik buah manga. Omar dan hana melihat ke atas dan 

melompat-lompat. Pada adegan ke dua Mama membawa 

bakul buah, dan Omar hana hendak memasukkan buah-

buahan ke dalamnya. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa Omar dan Hana berusaha untuk 

membantu Mama memetik buah. Mereka ingin memenuhi 

kewajiban mereka pada orang tuanya, yaitu berbakti pada 

orang tua dengan cara membantu pekerjaannya. 
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5. Pemaknaan Nilai Pendidikan Akhlak Kepada 

Masyarakat 

Tanda Visual 38 

 
Tanda Verbal 

Papa         :”Assalamualaikum” (Papa melambaikan 

tangan kea rah seseorang yang sedang menyapu di 

jalanan depan rumah Omar dan Hana) 

Pakcik Janitor:”waalaikumsalam” 

Papa       :”Datang ke festival cake kee?” 

Pakcik Janitor :”sekejap lagi saya pergi, ada kerja 

lagi” (melihat kea rah sapu yang di pegangnya) 

Papa       :”Ooh..Selamat bekerja” 

Pakcik Janitor:”terimakasih, Assalamualaikum” 

(sambil berjabat tangan) 

Papa       :”waalaikumussalam” 
Gambar 4.38 

Papa menyapa seseorang yang tidak dikenalnya 

 

Tabel 4.37 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 38 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.38 Papa 

melambaikan 

tangan pada 

pakcik Janitor 

Papa 

mengucap 

salam dan 

berbincang-

Dalam 

masyarakat, 

hendaknya 

saling tegur 
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bincang 

dengan pakcik 

Janitor. 

sapa bila 

bertemu dan 

mengucap 

salam. 

Berhubungan 

baik dengan 

masyarakat 

adalah 

termasuk 

akhlak terpuji 

terhadap 

masyarakat. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.38 Papa menyapa 

seseorang yang tak dikenalnya. Dia mengucapkan salam 

kemudian menghampirinya. Mereka berbincang-bincang 

hingga diakhir pembicaraan mereka berpisah dengan 

berjabat tangan dan saling mengucapkan salam. Dalam 

tatanan denotatif menjelaskan bahwa Papa menyapa 

pakcik Janitor dengan melambaikan tangan dan 

mengucapkan salam. Dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa Mereka saling mengucap dan menjawab salam, 

kemudian berjabat tangan menjelaskan bahwa Papa 

hendak berhubungan baik dengan masyarakat.  
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Tanda Visual 39 

 
Tanda Verbal 

Omar dan Hana :”Assalamualaikum” 

Yuki :”waaliakumsalam” 

Omar :”Saya Omar” 

Hana :”Saya Hana” 

Yuki :”Saya Yuki” 

……. (mereka saling berbincang-bincang. Dan tak lama 

kemudian…Omar, Hana dan Papa harus melanjutkan ke 

festival kue). 

Omar dan Hana :”….Kami pergi dulu, Assalamualaikum” 

Yuki :”Waalaikumsalam” 

(Mereka melambaikan tangan) 
Gambar 4.39 

Omar dan Hana berkenalan dengan seorang anak yang sedang 

bermain di taman bermain 

 

Tabel 4.38 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 39 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.39 Omar dan 

Hana sedang 

menghampiri 

Yuki di taman 

bermain 

Omar dan 

Hana 

mengucapkan 

salam kepada 

Yuki dan 

Omar dan Hana 

mencoba 

berhubungan 

baik dengan 

masyarakat. 
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mereka saling 

berkenalan. 

Mereka saling 

mengucap dan 

menjawab 

salam. Belajar 

untuk 

menyambung 

tali silaturahmi. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.39 Omar dan 

Hana menghampiri anak yang sedang di atemui di taman 

bemain. Omar dan Hana mengucapkan salam, kemudian 

anak tersebut menjawab salamnya. Mereka saling 

mengenalkan diri bercakap-cakap. Saat Omar, Hana dan 

Papa akan melanjutkan perjalanan ke festival kue, mereka 

melambaikan tangan dan mengucap salam. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar dan Hana berjalan menuju anak yang sedang 

bermain d taman bermain. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa Omar dan Hana hendak menambah 

pertemanan. Mereka ingin memiliki hubungan baik 

dengan masyarakat sehingga meskipun belum kenal, Omar 

dan Hana menghampiri anak tersebut dan mengucap salam 

kemudian mereka berbincang-bincang. Omar dan Hana 

ingin menyambung silaturahmi dengan anak tersebut. 
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Tanda Visual 40 
 

    
Tanda Verbal 

Pakcik Janitor :”kenapa ni?” 

Papa               :”Roda troli kami rusak” 

Pakcik Janitor :”emmmmmm boleh saya tolong?” 

Papa, Omar dan Hana:”waaaaa boleh boleh” 
Gambar 4.40 

Pakcik Janitor memperbaiki roda troli milik Omar 

 

Tabel 4.39 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 40 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.40 Pakcik Janitor 

mengeluarkan 

Obeng dan 

memperbaiki 

troli milik 

Omar 

Pakcik Janitor 

menawarkan 

bantuan 

kepada Papa, 

Hana dan 

Omar 

Dalam 

bermasyarakat, 

kita harus saling 

tolong 

menolong 

dalam kebaikan.  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.40 pakcik Janitor 

bertemu Papa, Omar dan Hana di jalan. Pakcik melihat 

mereka duduk di tengah jalan dengan troli di depannya. 

Kemudian pakcik Janitor menawarkan bantuan kepada 

mereka untuk memperbaiki troli mereka. 
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Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

adegan pertama pada gambar 4.40, pakcik Janitor 

mengeluarkan obeng miliknya, dan pada adegan 

selanjutnya pakcik janitor memperbaiki roda troli milik 

Omar. Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa pakcik 

Janitor ingin membantu Papa, Omar dan Hana. Sebagai 

sesama manusia harus saling membantu.  

Tanda Visual 41 

 
Tanda Verbal 

Omar, Hana dan Papa :”Assalamualaikum” 

Peserta festival kue     :”Waalaikumussalam” 

Omar, Hana dan Papa :”Selamat sejahtera kepada kamu 

semua” 
Gambar 4.41 

Papa, Omar dan Hana ,menyapa peserta festival cake dan 

saling mengucap salam 

 

Tabel 4.40 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 41 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.41 Omar dan 

Hana 

bertemu 

Mereka saling 

mengucap 

salam dan 

Dengan saling 

mengucapkan 

salam dan 
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dengan 

kawan-

kawannya di 

festival kue 

saling 

mendoakan. 

bergaul dengan 

muda mudi yang 

baik maka kita 

telah berakhlak 

terhadap 

masyarakat. 

Selain 

menjalankan 

perintah 

Rosulullah 

SAW, kita juga 

dapat 

mempererat 

ukhuwah 

islamiyyah 

dengan saling 

mendoakan  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.41 Papa, Omar 

dan Hana telah sampai di festifal kue. Mereka saling 

menyapa dengan peserta festival lainnya. Saling berjabat 

tangan dan mengucapkan salam.  

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar dan Hana saling melambaikan tangan dengan 

teman-temannya. Wajah mereka tersenyum gembira. 

Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa mereka saling 
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berhubungan baik. Mereka saling mengucapkan salam dan 

menjawab salam menunjukkan pergaulan mereka adalah 

pergaulan yang baik. 

 

6. Pemaknaan Nilai Pendidikan Akhlak Kepada 

Lingkungan 

Tanda Visual 42 

 
Tanda Verbal 

Omar, Hana dan Papa :”Assalamualaikum ustadz Musa” 

Ustadz Musa               :”Waalaikumsalam” 
Gambar 4.42 

Ustadz Musa sedang memindahkan pot tanaman miliknya 

 

Tabel 4.41 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 42 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.42 Ustadz Musa 

sedang 

merapikan 

taman 

miliknya 

Ustadz Musa 

sedang 

memindahkan 

pot bungannya 

“…Dan 

janganlah 

kamu berbuat 

kerusakan di 

bumi…”(Q.S 
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Al-Qashash 

28:77) dengan 

merawat 

tanaman 

disekitar kita 

maka kita telah 

turut serta 

dalam 

melestarikan 

bumi ini.  

 

Bentuk tanda pada gambar 4.42 Papa, Omar 

dan Hana sedang melewati rumah Ustadz Musa. Mereka 

mengucapkan salam kepada ustadz Musa. Saat itu ustadz 

Musa sedang menata tanaman yang ada di halaman 

rumahnya.  

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar dan Hana sedang melewati rumah ustadz Musa. 

Terlihat ustadz Musa sedang memindahkan tanamannya. 

Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa ustadz musa 

ingin merewat tanaman yang ada di rumahnya. Dengan 

melakukan penghijauan maka ustadz Musa telah berusaha 

untuk menjaga kelestarian alam. 
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Tanda Visual 43 

 
Tanda Verbal 

Omar                  :”Nabi Muhammad Manusia Hebat” 

Hana                  :”Membawa rahmat keseluruh Alam” 

Omar dan Hana :”Nabi mengajak kita baik hati sentiasa. 

Bagindalah contoh terbaik” 
Gambar 4.43 

Omar membantu kucing keluar dari kardus 

 

Tabel 4.42 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 43 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.43 Omar 

berdiri di 

depan 

kucingnya 

yang 

terjebak 

dalam 

kardus 

Omar hendak 

menolong kucing 

dengan 

mengeluarkannya 

dari kardus. 

Sesama 

makhluk 

hidup harus 

saling tolong 

menolong. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.43 Omar dan 

Hana menelaadani sifat Rosulullah SAW dengan berusaha 
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berbuat baik pada semua makhluk. Omar membantu 

kucing untuk keluar dari kardus. Kemudian Omar 

mengajak kucing main bersama-sama dengan Hana.  

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar hendak membantu kucingnya dari dalam kardus. 

Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa Omar 

memiliki rasa tolong menolong sesame makhluk hidup. Ia 

membantu kucingnya untuk menjaga binatang 

peliharaannya supaya tidak kesakitan karena terjebak 

dalam kardus. 

Tanda Visual 44 

   
Tanda Verbal 

Omar        :”Alaaah eskrim Omar dah Habis” 

Hana        :”Abang Omar, tak baik buang sampah merate-

rate” 

Papa         :”Oh Omar, mari sini. Ambil dan buang dalam 

tong sampah” 
Gambar 4.44 

Hana mengingatkan Omar agar tidak membuang sampah 

sembarangan 
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Tabel 4.43 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 44 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.44 Adegan 1, 

Omar 

membuang 

sampah 

tidak pada 

tempatnya. 

Adegan 2, 

Papa 

mengangkat 

Omar di 

samping 

tempat 

sampah.  

Hana 

mengingatkan 

Omar supaya 

tidak 

membuang 

sampah 

sebarangan. 

Kemudian 

Papa 

mengajak 

Omar untuk 

memungut 

sampahnya 

dan dibuang di 

tempat 

sampah. 

Kita dilarang 

merusak bumi 

dengan 

membuang 

sampah 

sembarangan 

seperti halnya 

yang di jelaskan 

pada Q.S Al-

Qashash 28:77. 

Maka kita harus 

menjaga 

kebersihan 

denganmembuang 

sampah pada 

tempat sampah. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.44 adalah Omar 

dan Hana makan es krim bersama. Saat eskrim Omar habis, 

Omar membuang stik eskrimnya tidak di tong sampah. 

Kemudian Hana mengingatkan Omar agar tidak 

membuang sampah sembarangan. Papa dan Mama 

tersenyum melihat Hana mengingatkan Omar, lalu Papa 
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mengajak Omar untuk memungut sampah yang ada di 

taman. Mereka bersama dengan Mama dan Papa 

membersihkan taman bersih lagi. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

adegan pertama pada gambar 4.44 menjelaskan bahwa 

Omar sedang membuang sampah tidak pada tempat 

sampah, dan Hana melihat perilaku abangnya, ia berusaha 

mengingatkan abangnya. Pada adegan kedua Papa 

mengangkat Omar yang hendak membuang sampah ke 

tong sampah. Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa 

Hana berusaha mengingatkan Omar supaya tidak 

membuang sampah sembarangan. Hana sadar, dengan 

membuang sampah sembarangan dapat membuat 

lingkungan dapat menjadi kotor dan rusak. Kemudian 

Papa mencoba mengajak omar untuk memungut 

sampahnya dan membuangnya ke tempat sampah, supaya 

Omar terbiasa hidup bersih dan senang menjaga 

kebersihan lingkungan. 
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Tanda Visual 45 

 
Tanda Verbal 

Hana     :”Ada sampah..hmmmm tapi tong sampah tak 

de..” 

Mama   :”Tong sampah tak de..dan ini 

ade…”(mengeluarkan kantong sampah) 

Omar    :”Omar nak tolong juga, kutip dan buang dalam 

bag ini” 
Gambar 4.45 

Hana tak dapat menembukan tong sampah 

 

Tabel 4.44 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 45 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.45 Omar, Hana 

dan Mama 

membersihkan 

taman yang 

banyak 

sampah 

berserakan 

Omar ingin 

membantu 

memasukkan 

sampah ke 

dalam kantong 

plastik. 

Hendaknya 

saling tolong 

menolong 

dalam berbuat 

kebaikan. 

Dengan gotong 

royong 

membersihkan 
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sampah yang 

berserakan 

akan 

menjadikan 

lingkungan 

bersih. 

 

Bentuk tanda pada gambar 4.45 adalah Hana 

menemukan beberapa sampah, tetapi Hana tidak dapat 

menemukan tong sampah. Ia bingung harus membuang 

sampah-sampah itu dimana. Kemudian Mama datang 

membawa kantong plastik. Merekapun memungut sampah 

dan dimasukkan dalam kantong sampah yang dibawa 

Mama dengan bantuan Omar. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Mama dan Hana sedang memungut sampah dan membawa 

kantong plastik di samping mereka. Kemudian Omar 

membawa sampah yang hendah dimasukkan kedalam 

kantong plastik tersebut. Dalam tatanan konotatif 

menjelaskan bahwa mereka berinisiatif menggunakan tas 

plastik untuk memungut sampah yang ada di sekitar 

mereka, karena di sekitar mereka tidak ada tempat sampah. 

Mereka gotong royong untuk membersihkan taman, 

sehingga taman kembali asri. 

 



 
 
 

169 
 

 
 

Tanda Visual 46 

 
Tanda Verbal 

Omar  :”Ehh Papa….Papa buat ape?” 

Papa    :”Papa tanam benih pokok. Nanti benih ni akan 

tumbuh jadi pokok yang sangat besar.” 

Hana    :”Macam pokok ini?” 

Papa     :”betul tuu” 
Gambar 4.46 

Papa sedang menanam benih pohon dan Mama menyiram 

tanaman 

 

Tabel 4.45 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 46 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.46 Papa 

menanam 

benih 

pohon dan 

Mama 

menyirami 

tanaman 

Papa menanam 

benih pohon 

dengan harapan 

nantinya akan 

menjadi pohon 

yang tumbuh 

subur dan besar. 

Menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

dimulai dari 

lingkungan 

keluarga.  
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Bentuk tanda pada gambar 4.46 Papa sedang 

menanam benih pohon dan Mama sedang menyirami 

bunga. Omar dan Hana menghampiri Papa dan 

menanyakan apa yang di lakukan Papa. Papa menjelaskan 

bahwa dia sedang menanam benih pohon. Suatu saat benih 

itu akan tumbuh menjadi pohon yang besar. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Papa sedang menanam benih pohon dan Mama sedang 

menyiram tanaman. Dalam tatanan konotatif menjelaskan 

bahwa mereka sadar akan kelestarian alam. Mereka 

menanam pohon dan merawatnya untuk menjaga 

kelestarian alam demi kemakmuran manusia di bumi.  

Tanda Visual 47 

 
Tanda Verbal 

Omar dan Hana  :”Nak coba-nak coba” 

Papa                   :”Boleh,,Jom ikut Papa. Tanam benih” 

Omar dan Hana  :”Tanam benih” 

Papa                    :”Siram air” 

Omar dan Hana  :”Siram air” 

Papa                    :”Letak Baja” 

Omar dan Hana  :”Letak Baja” 

Gambar 4.47 

Papa sedang menanam benih pohon 
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Tabel 4.46 

Tabel Penanda dan Petanda Tanda Visual 47 

Gambar Penanda Petanda Makna 

4.47 Papa, Omar 

dan Hana 

sedang 

menanam 

benih pohon 

Omar dan Hana 

ingin 

membantu Papa 

untuk menanam 

benih pohon 

Dalam menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

orang tua harus 

mengenalkan 

anak dari usia 

dini. Dengan 

harapan anak 

akan terbiasa 

hidup sehat dan 

tidak merusak 

lingkungan 

Bentuk tanda pada gambar 4.47 Papa sedang 

menanam benih pohon. Kemudian Omar dan Hana ingin 

membantu Papa untuk menanam benih pohon juga. Omar 

dan Hana mengikuti langkah-langkah menanam pohon 

dari Papa mulai dari menanam benih, menyiram air dan 

memberi pupuk. 

Dalam tatanan denotatif menjelaskan bahwa 

Omar dan Hana sedang membantu Papa menanam benih 

pohon. Dalam tatanan konotatif menjelaskan bahwa Omar 

dan Hana ingin memiliki lingkungan yang asri, dengan 

tumbuh-tumbuham yang subur di sekitarnya. Mereka turut 
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melestarikan alam dengan melakukan penghijauan, 

meskipun baru dimulai dari rumah mereka sendiri. 
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