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ABSTRAK 

Pada zaman saat ini, film merupakan salah satu media yang efektif untuk 

menyampaikan pesan-pesan yang positif bagi para penontonya, termasuk pesan 

moral Islami yang terdapat dalam film “Pulang-Pulang Ganteng” ini, yang 

kemudian dapat menjadi contoh bagi para penontonya. Oleh karena itu, dengan 

adanya pesan moral Islami tersebut, mengantarkan penelitian ini pada upaya 

menelusuri pesan moral islami yang terdapat dalam film “Pulang-Pulang Ganteng” 

dengan menggunakan teori semiotika yang digagas oleh Roland Barthes. 

Atas dasar itu, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Hal ini dikarenakan, metode tersebut dirasa 

relevan untuk menelusuri pesan moral Islami yang terdapat dalam film “Pulang-

Pulang Ganteng”. 

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam pesan 

moral Islami yang ada dalam film “Pulang-Pulang Ganteng”, yaitu: 1). Bersabar, 

2). Bersyukur, 3). Memberi nasihat, 4). Memaafkan, 5). Kasih sayang, 6). 

Tawadhu’. Keenam pesan moral Islami yang terdapat dalam film “Pulang-Pulang 

Ganteng tersebut, merupakan pesan yang penting untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kata Kunci: Pesan Moral, Semiotika, Pulang-Pulang Ganteng. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 

September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab  
Nama  Huruf Latin  Keterangan  

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب 

 ta’ t te ت 

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث 

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د 

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ 

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص 

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah ض 

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع 

 gain g ge غ 
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 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م 

 nun n en ن 

 wawu w we و 

 ha’ h ha ه

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya’ y ye ي 

 

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 ditulis Sunnah سنة 

 ditulis ‘illah عله 

III. Ta’Marbutah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h. 

 ditulis al-Mā’idah الما ئدة

 ditulis Islāmiyyah إسال مية

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 .ditulis Muqāranah al-Maẓāhib مقارنة المذاهب 
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IV. Vokal Pendek 

   ______  kasrah  ditulis  i 

     ______  fathah  ditulis  a 

 dammah ditulis  u  و       

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + Alif  ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān   إستحسا ن     

2. Fathah + ya’ mati  ditulis ā 

 ditulis Unsā   أنثى     

3. Kasrah + ya’ mati  ditulis ī 

 ditulis al-‘Ālwānī   العلواني     

4. Dammah + wāwu mati ditulis Ū 

 ditulis ‘Ulūm   علوم     

VI. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya’ mati  ditulis ai 

 ditulis Gairihim   غيرهم     

2. Fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis Qaul    قول    

VII.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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 ditulis a’antum  أأنتم   

 ditulis u'iddat أعدت   

 ditulis la’in syakartum إلن شكرتم   

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis al-Qur’an القرآن

 ditulis al-Qiyās القياس 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya. 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

XI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl-Ra’yi أهل الرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak revolusi industri diterapkan, teknologi komunikasi dan informasi saat 

ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua 

manusia,1 termasuk komunikasi massa yang salah satu medianya adalah film. Hal 

ini disebabkan, film menjadi salah satu media untuk mencari hal-hal yang positif 

oleh masyarakat, karena sebuah film memiliki pesan dan gagasan tertentu yang 

dapat tunjukan bagi para penontonya. Sebagaimana menjadi tujuan dari sebuah film 

itu sendiri, yaitu menyampaikan pesan melalui alur isi cerita kepada para 

penontonnya. 

Dengan menonton film, seseorang akan terbawa keluar dari kehidupan 

mereka sehari-hari dan akan merasa berada di dunia yang berbeda. Dengan kata 

lain, penonton akan tenggelam ke dalam kehidupan karakter fiksi, pikiran mereka 

pun mulai mengembangkan opini tentang kejadian-kejadian yang terdapat dalam 

film yang ditontonya.2 Artinya, sebuah film memiliki pengaruh terhadap para 

penontonya. 

 
1 Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, “Pilihan Masyarakat pada Agen Biro Jodoh Online, 

Kebutuhan atau Tuntutan”, Temali, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hlm. 282. 
2 Jaquiline Melissa Renyoet, Pesan Moral Dalam Film to Kill A Mockingbird (Analisis Semiotik 

Pada Film To Kill A Mockingbird) skripsi tidak diterbitkan, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014. 
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Meski demikian, tidak semua film memiliki pengaruh positif, tetapi terdapat 

juga film yang dapat membawa pengaruh negatif. Seperti yang banyak terjadi saat 

ini, di mana banyak penurunan moral pada masyarakat karena tidak banyak beredar 

film yang tidak mempunyai manfaat, misalnya film yang berisi pornografi, 

kekerasan dan sejenisnya. Sedangkan pada film yang pengaruh positif, maka film 

tersebut salah satunya berisi pesan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, di era saat 

ini film merupakan salah satu media massa yang dapat mempengaruhi terhadap 

persepsi dan perilaku masyarakat. 

Oleh karena itu, guna mencegah maraknya kenakalan remaja maka perlu 

adanya upaya-upaya perbaikan moral agar dapat menurunkan krisis moralitas, 

salah satunya melalui tontonan film yang mendidik dan bersifat religius yang dapat 

menumbuhkan perilaku akhlakul karimah yang sesuai dengan ajaran Nabi 

Muhammad SAW. Sebagaimana banyak diketahui, bahwa akhlak merupakan bekal 

utama manusia dalam hidup bermasyarakat, dengan adanya moral (akhlak) dapat 

menumbuhkan kesadaran jiwa yang santun terhadap sesuatu yang dihadapinya 

menjadikan dirinya dapat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya apabila akhlak 

seseorang tercela maka masyarakat akan menjauhinya. 

Film yang mengandung nilai-nilai moral tersebut salah satunya adalah film 

yang berjudul “Pulang-Pulang Ganteng”, di mana film tersebut dalam ceritanya 

memiliki nilai-nilai moral tentang kehidupan sosial dan mengandung ajaran terkait 
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dengan tingkah laku yang baik. Sehingga, nilai-nilai tersebut dapat menjadi suatu 

contoh atau pembelajaran untuk seseorang yang melihat atau mendengarnya. 

Karena dalam film tersebut, mengkisahkan tentang seorang anak muda 

bernama Gilang yang bekerja sebagai tukang cukur rambut yang dikenal sebagai 

Barbershop. Awalnya Gilang membuka usaha Barbershop bersama temannya, 

namun temannya meninggalkannya dengan alasan mencari gaji yang lebih besar. 

Dengan ditemani Faiz anak kecil yang menjadi tukang parkir, keseharian mereka 

jalani dengan gembira meskipun banyak cobaan hidup yang mereka rasakan, dari 

disinilah keduanya memulai cerita mereka. Dengan adanya unsur komedi 

menjadikan film ini sangatlah asyik. Dengan berlatar belakang suasana bulan 

Ramadhan Sepanjang alur cerita film ini terdapat pesan-pesan moral Islami yang 

layak diteladani oleh kalangan muda saat ini. Dari mulai ajakan beribadah, sabar 

menjalani hidup, hingga ikhlas dengan segala sesuatu yang menimpanya serta tak 

lupa berdoa kepada yang Maha Kuasa. 

Oleh karena itu, sebagaimana penulis paparkan di atas bahwa dala Film ini 

terdapat pesan moral Islami yang terkandung dalam film “Pulang-Pulang 

Ganteng”, seperti ajakan beribadah, sabar menjalani hidup, hingga ikhlas dengan 

segala sesuatu yang menimpanya serta tak lupa berdoa kepada yang Maha Kuasa, 

maka film tersebut menjadi menarik untuk dijadikan sebagai objek penelitian. 

Karena pesan-pesan moral Islami yang terkandung di dalamnya akan dapat 

dijadikan sebagai salah satu contoh untuk menjalani kehidupan. 
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B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dalam penelitian ini penulis 

bertujuan untuk menelusuri pesan moral Islami yang terdapat dalam film “Pulang-

Pulang Ganteng”, maka pertanyaan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu: 

pesan moral Islami seperti apa yang terkandung dalam film “Pulang-Pulang 

Ganteng” ditinjau dari analisis semiotika Roland Barthes? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan-pesan 

moral Islami beserta maknanya yang terkandung dalam Film “Pulang-Pulang 

Ganteng” dengan pendekatan semiotika Roland Barthes. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan 

praktis, di antaranya sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Kemajuan dan pengembangan ilmu Pengetahuan dalam bidang komunikasi, 

menjadi rujukan khususnya jurusan komunikasi penyiaran islam yang akan 

datang, mencetak generasi baru yang mampu membuat film bernuansa 

islami yang mengandung nilai edukasi keislaman dan dapat dinikmati oleh 

masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

masyarakat sebagai konsumen serta menambah pengetahuan dalam dunia 

perfilman atau sinematografi, serta memberikan masukan kepada dunia 

perfilman Indonesia agar memberikan tontonan yang menarik dan 

mengandung nilai-nilai keislaman serta bermanfaat bagi masyarakat. 

E. Kajian Pustaka 

Guna menghindari adanya penjiplakan atau plagiasi dan menunjukkan 

keaslian penelitian maka ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. Berikut 

ini beberapa literatur yang menjadi acuan pustaka. Pertama, Skripsi Muhammad 

Shodri tahun (2014) yang berjudul “Pesan Moral Islami dalam film “Preman in 

Love” (Analisis Semiotik terhadap tokoh Sahroni), skirpsi mahasiswa jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.3 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berfokus pada adegan pemeran 

tokoh utama yang mengacu pada moral islami. Penelitian ini sama-sama 

menggunakan teori dari Roland Barthes analisis semiotik. Yang membedakan 

adalah subjek penelitian, dari sejauh pencarian peneliti belum ada yang melakukan 

analisi terhadap “Pesan Moral Islami dalam film “Pulang-Pulang Ganteng”.  Hasil 

dari penelitian adalah pantang menyerah dan percaya diri, rasa syukur dan semangat, 

sikap pemaaf, tawadhu, sifat sabar dan tawakal. 

 
3 Muhammad Shodri, Pesan Moral Islami dalam Film Preman in Love (Analisis Semiotik 

Terhadap tokoh Sahroni), Skripsi, (Yogykarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 

2014). 
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Kedua, Skripsi dari Dudy Jaenudin tahun (2018) yang berjudul “Pesan Moral 

Islami dalam film “Insyaallah Sah” (Analisis Semiotik model Roland Barthes), 

Skripsi Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta.4 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-

kualitatif, kesamaan penelitian menggunakan teori Analisis Semiotik Roland 

Barthes, dan yang membedakan adalah subjek penelitian yaitu film “Pulang-Pulang 

Ganteng”. Hasil penelitian yaitu: 1) sabar, 2) sikap tolong-menolong, 3) pemaaf, 4) 

sikap beramal saleh, 5) sikap rasa kasih sayang, 6) sikap menepati janji. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wawan Supriyanto (2014) yang 

berjudul “Nilai Perjuangan Kemerdekaan dalam film “Sang Kyai” (Sebuah Analisis 

Semiotik Roland Barthes), Skripsi Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.5 Jenis penelitian ini adalah 

analisis isi kritis kualitatif dengan model semiotika Roland Barthes. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui nilai-nilai Perjuangan Kemerdekaan Islam dalam film Sang 

Kyai berdasarkan pada penanda dan petanda yang terdapat pada beberapa scene baik 

secara verbal maupun non-verbal. 

Keempat, jurnal dari Ardhina Pratiwi (2018) dengan judul “Representasi 

Citra Politik Hary Tanoesoedibjo (Studi Semiotika Roland Barthes dalam video 

 
4 Dudy Jaenudin, Pesan Moral Islami dalam Film Insyaallah Sah (Analisis Semiotik Model 

Roland Barthes), Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018). 
5 Wawan Supriyanto, Nilai Perjuangan Kemerdekaan dalam Film “Sang Kyai” (Sebuah 

Analisis Semiotika Roland Barthes), Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga, 2014). 
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mars partai). Mahasiswa Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.6 Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan citra politik dan representasi Hary Tanoesoedibjo dalam video 

mars Partai Perindo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 

semiotika dari Roland Barthes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif. 

Berdasarkan paparan di atas, meskipun telah banyak penelitian terdahulu 

yang menggunakan teori semiotika yang digagas oleh Roland Barthes dalam 

menganalisis film, namun perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada film 

yang dianalisisnya, yakni film “Pulang-Pulang Ganteng”. 

F. Kerangka Teori 

1. Pesan Moral Islami 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pesan dapat diartikan sebagai 

perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain.7 

Sedangkan dalam kamus komunikasi adalah suatu komponen dalam proses 

komunikasi berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan 

menggunakan lambang, bahasa atau lambang-lambang lainnya untuk disampaikan 

 
6 Ardhina Pratiwi, “Representasi Citra Politik Hary Tanoesoedibjo (Studi Semiotika Roland 

Barthes dalam video mars partai)”, Profetik, Vol. 11, No. 2, Oktober 2018. 
7 WJS. Purwodaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1984), 

hlm. 677. 
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kepada orang lain.8 Message atau pesan merupakan gagasan atau ide yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. 

Ada beberapa hal yang penting dalam mempelajari pesan komunikasi, yaitu 

isi pesan, struktur pesan, format pesan, sifat komunikan, dan isi pesan, yang 

merupakan inti dari aktivitas komunikasi yang dilakukan karena isi pesan itulah 

yang merupakan ide atau gagasan komunikator yang dikomunikasikan kepada 

komunikan. Struktur pesan adalah suatu pola susunan pesan yang pada prinsipnya 

merupakan rangkaian dari prolog – contain – epilog. 

Pola dari struktur pesan ini ditentukan oleh format pesan dan sifat pesan. 

Format pesan dapat dikategorikan ke dalam 3 bentuk, yaitu berita, penerangan, dan 

hiburan (film). Format hiburan yang mempunyai banyak variasi, secara implisit 

menyampaikan pesan informasi yang ditata sebegitu rupa sehingga berbentuk 

hiburan yang berpesan (informative entertainment). Sifat pesan sesuai dengan 

tujuan komunikasi yaitu informatif (yang sifatnya memberikan sekedar informasi), 

eksplanatif (yang sifatnya memberikan penjelasan), edukatif (yang sifatnya 

mendidik), dan entertaining (yang sifatnya memberikan hiburan). Bahasa pesan juga 

bervariasi sesuai dengan format pesan, misalnya untuk pesan dalam format hiburan 

digunakan bahasa yang indah, sehingga menarik dan memberikan kepuasan batin 

(kegembiraan).9 

 
8 Onong Uchjana Effendy, Kamus Komunikasi, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 224. 
9 Endang S. Sari. Audience Research; Pengantar Studi Penelitian terhadap Pembaca, 

Pendengar dan Pemirsa, (Yogyakarta: Andy Offset, 1993), hlm. 25. 
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Selanjutnya, moral adalah ketentuan baik-buruk terhadap perbuatan dan 

tingkah laku seseorang.10 secara etimologi moral berasal dari Bahasa latin, yaitu 

jamak dari moses yang berarti adat kebiasaan.11 Secara istilah adalah suatu aturan 

yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, 

pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah, baik 

atau buruk. Dalam pengertian lain arti moral adalah 1) Prinsip-prinsip yang 

berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk, 2) Kemampuan untuk 

memahami perbedaan antara benar dan salah. 3) Ajaran atau gambaran tingkah laku 

yang baik.12 Dalam ajaran agama Islam, moral sering dikenal dengan sebutan 

akhlak. 

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan kata Islami, maka pesan moral 

islami adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan (akhlak). Akhlak 

merupakan suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi 

kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara 

spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Nilai-nilai 

moral diartikan sebagai berfikir, berkata dan bertindak baik. Semua tindakan baik 

ini merupakan cabang dari iman, dikatakan bahwa iman itu telanjang perhiasan dari 

iman itu adalah malu, dan buah dari iman adalah taqwa. Islami disini adalah sikap 

atau perilaku dalam konteks pergaulan yang sesuai dengan syariat islam yang 

 
10 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 

654 
11 Nur Hidayat, Akhlak Tasawuf, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 13. 
12 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009), hlm. 93. 
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dibawa oleh nabi Muhammad SAW dilanjutkan oleh sahabat, Tabiin, Tabiit Tabiin 

dan para ulama’ sebagai pewaris Nabi.13 

Dilihat dari fungsi perannya, dapat dikatakan bahwa etika, moral, Susila, dan 

akhlak sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan yang 

dilakukan manusia untuk ditentukan baik-buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-

sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat yang baik, teratur, aman, 

damai, dan tenteram sehingga sejahtera batiniah dan lahiriah. Perbedaan antara 

etika, moral, dan Susila dengan akhlak adalah terletak pada sumber yang dijadikan 

patokan untuk menentukan baik dan buruk. Jika dalam etika penilaian baik buruk 

berdasarkan pendapat akal pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan 

yang berlaku umum di masyarakat, maka pada akhlak ukuran yang digunakan untuk 

menentukan baik dan buruk itu adalah al-Qur’an dan al-hadis.14 Jadi dapat diartikan 

bahwa pesan moral islami adalah suatu ide, gagasan atau perintah yang disampaikan 

dari komunikator ke komunikan yang berisi nilai-nilai moralitas dengan tujuan baik 

berdasarkan Alquran dan Hadist. Sebagiamana terkandung dalam surat Ali Imran 

ayat 110. 

 
13 Imam Safi’I, Pesan Moral Islami Pada Film Sang Murabbi, Sang Pencerah, dan Sang KIAI 

(Analisis Semiotik Roland Barthes), Skripsi,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), hlm. 47. 
14 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf,(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2012), hlm 97. 
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ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن   ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

ِ ۗ َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَُهمْ   ِمْنُهُم   ۚاْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

فَاِسقُونَ اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرُهُم الْ   

“kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

(karena kamu) menyuruh (berbuat) kepada yang makruf. Dan mencegah 

dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab 

beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang 

beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.” (Q.S. Ali 

Imran: 110). 

Ayat di atas mengandung dorongan kepada kaum Mukmin agar sebagai umat 

terpilih tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik di dunia 

adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu 1) mengajak kebaikan dan 

mencegah kemungkaran, 2) senantiasa beriman kepada Allah Swt. Semua sifat itu 

telah dimiliki oleh kaum Muslimin di masa Rosulullah saw. Dan telah menjadi darah 

daging dalam diri mereka sehingga kaum Muslimin menjadi kuat dan jaya. Adapun 

ruang lingkup akhlak adalah: akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama 

manusia, akhlak terhadap lingkungan.15 

Akhlak pada diri seseorang dapat terpengaruhi dari berbagai macam cara, di 

antaranya ialah: pertama, keluarga. Misalnya, dalam pembinaan akhlak anak peran 

 
15 Ibid, hlm.149-152. 
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orang tua sangat menentukan karena Pendidikan akan masuk ke dalam pribadi anak 

bersamaan dengan unsur-unsur pribadi yang didapat semasa kecil. Dalam 

Pendidikan keluarga orang tua bertanggung jawab mendidik anak dengan cara 

membimbing dan mengarahkannya untuk berperilaku Islami. 

Kedua, lingkungan masyarakat. Lembaga non-formal akan membawa 

seseorang berperilaku yang lebih baik karena di dalamnya akan memberikan 

pengarahan terhadap norma-norma yang baik dan buruk. Misalnya, pengajian, 

ceramah pasti memberikan pengarahan yang baik. Dengan demikian, pemdidikan 

non-formal yang fokus pada agama akan mempengaruhi pembentukan akhlak pada 

diri seseorang. Ketiga, visual dan audio visual. tidak hanya pengaruh lingkungan 

tapi masih banyak lagi pengaruh yang lain seperti televisi, majalah, dan tayangan-

tayangan lain yang bisa memberikan banyak pengaruh pada kepribadian dan tingkah 

laku anak.16 

Adapun macam-macam akhlak di antaranya ialah: pertama, sabar. Tingkat 

kesabaran seseorang dalam menghadapi hal-hal yang menyinggung perasaan 

berbeda-beda. Ada yang tersinggung sedikit saja segera meluap, dan ada pula yang 

sekalipun menghadapi berbagai kesukaran ia tetap sabar berkat fikiran yang mantap 

dan kehalusan serta kebaikan perangainya. Seorang manusia besar bila telah 

mencapai tingkat kesempurnaan ia akan tambah berlapang dada, bertambah besar 

 
16 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen akhlak menuju akhlak Alquran, (Jakarta Selatan: 

Salemba Diniyah 2018), hlm 15-17. 
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kesabarannya, makin suka memaafkan kesalahan orang lain karena ia mengetahui 

sebab-sebab yang membuat orang lain itu bertindak salah.  

Makna kesabaran Nabi Hud a.s. saat beliau mendengar jawaban kaumnya 

yang diajak supaya mengesakan Allah Swt. Sebagaimana diterangkan dalam Al-

Qur’an ketika itu mereka berkata: 

“Kami benar-benar memandangmu sebagai orang yang tidak berakal dan 

sesungguhnya kami memandangmu sebagai orang yang berdusta. Hud 

menjawab: ‘Hai, kaumku, aku sama sekali bukan orang yang tidak berakal, 

melainkan aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku 

menyampaikan amanat-amanat Tuhan kepada kalian, dan bagi kalian aku 

adalah penasehat yang dapat dipercaya”. (Q.S. Al-A’raf: 66, 67, 68).  

Umpatan orang-orang yang bodoh dari kalangan kaumnya Nabi Hud itu 

sama sekali tidak mengurangi kesabaran beliau. Sebab jauh sekali bedanya antara 

manusia pilihan Allah yang berada di puncak kebajikan dan ketaatan dengan orang-

orang yang merusak fikiran dan jiwa mereka sendiri dengan menyembah batu-batu 

yang dianggapnya dapat mendatangkan mudharrat dan manfaat.17 

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrat tentang 

orang yang sabar terhadap gangguan manusia 388. Telah mengabarkan kepada kami 

Adam, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu’bah, dari Al-A’masy. Dari 

Yahya bin Watsab, dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi bersabda: 

 
17 Muhammad Al-Ghazali, Akhlak seorang Muslim, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, 

(Bandung: PT Al-Maarif 1995), hlm. 201. 
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“Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan 

mereka lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan 

manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka.” (Hadits shahih 

diriwayatkan oleh Muslim).18 

Kedua, bersyukur. Allah Swt dengan ilmunya telah menetapkan bagi hamba-

Nya segala ketentuan yang penuh dengan hikmah dan keadilan yang sempurna. 

Terkadang Allah menetapkan bagi seorang hamba berbagai kenikmatan baik berupa 

kekayaan, kecerdasan, kesehatan dan sebagainya. Sebagai seorang Muslim yang 

baik, sudah seharusnnya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur 

kepada Allah Swt. Bisa dilakukan dengan perbuatan seperti memperbanyak ibadah 

kepada Allah Swt. Dan sebagainya. Adapun bersyukur kepada manusia bisa 

dilakukan dengan lisan seperti mengucapkan jazakumullahu khairan atau dengan 

perbuatan, yaitu berusaha membalas kebaikannya.19 Sebagimana dalam Alqur’an 

Surat Ibrahim ayat 7 dan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, At Tirmidzi, Al-

Hakim, 

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat 

berat”.  

 
18 Imam Al-Bukhari, Adabul Mufrat Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak, terj. Moh Suri Sudahri, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2008), hlm. 185. 
19 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen akhlak menuju akhlak Alquran, hlm 263-264.  
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“Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada 

manusia”. 

Ketiga, memberi nasihat. Nasihat adalah tuntunan syariat yang dianjurkan 

oleh pembuat syariat dan merupakan bagian dari perkara-perkara yang menjadi 

sebab Rasulullah Saw, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-‘Ashr 

ayat 3 dan Serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 

supaya menetapi kesabaran”. (Q.S Al-‘Ashr: 3). 

“Saya membaiat Rosulullah agar menegakkan salat, menunaikan zakat, dan 

memberi nasihat kepada setiap Muslim”. 

Rasulullah saw menggandengkan tuntunan ini dengan salat dan zakat yang 

merupakan bagian dari rukun Islam, yang menunjukkan kepada kita akan besarnya 

kedudukan tuntunan saling menasihati dan nilainya yang luhur. 20 

Keempat, memaafkan. Ketika bercampur dan bergaul Bersama manusia 

tentu ada kekurangan dan perlakuan yang melampaui batas, baik dengan perkataan 

maupun perbuatan, maka disunnahkan bagi orang yang terzalimi untuk menahan 

marah dan memaafkan orang yang menzaliminya. Allah berfirman dalam Q.S. asy-

Syura: 40: 

 
20 Ibid, hlm 360. 
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“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, maka 

barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat 

jahat) maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai 

orang-orang zalim”.  

Ayat tersebut mengandung makna memaafkan kesalahan, keteledoran, dan 

perbuatan aniaya bukanlah kelemahan dan kekurangan, melainkan perbuatan yang 

tinggi nilainya bagi orang yang melakukannya dan perbuatan mulia. Selanjutnya 

hadis Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Sedekah itu tidak mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan 

kepada seseorang yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah 

seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan tinggikan 

derajatnya” (H.R. Muslim, Ahmad, Malik, dan ad Darimi). 

Orang-orang yang saling bersaudara karena Allah Swt sangat pantas bagi 

mereka saling memberi maaf atas kesalahan sebagian mereka, dan orang yang 

berbuat baik dari mereka memberi maaf kepada mereka yang melakukan 

kesalahan.21 

Kelima, kasih sayang terhadap sesama. Kasih sayang adalah salah satu 

kesempurnaan dalam tabiat manusia. rasa kasih sayang membuat orang turut merasa 

sedih melihat penderitaan sesama makhluk dan berusaha menghapuskannya atau 

meringankannya. Jelaslah bahwa rasa kasih sayang itu memang salah satu 

 
21 Ibid., hlm 362-363.  
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kesempurnaan dalam tabiat manusia. tanpa rasa kasih sayang manusia akan merosot 

kedudukannya setaraf dengan hewan dan akan lenyaplah apa yang terbaik pada 

dirinya, yaitu perasaaan yang hidup dan yang selalu mendenyutkan cinta kasih. 

Allah berfirman dalam Al-Qur’an dan hadis Bukhari. 

ِ ِلْنَت لَهُ ف بَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاَّ وا ََ ْم ۖ َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغِليَظ اْلقَْلِب ََلْنفَضُّ

ذَا َعَزْمَت ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي اْْلَْمِر ۖ فَإِ 

ِلينَ  َ يُِحبُّ اْلُمتََوك ِ ِ ۚ إِنَّ َّللاَّ  فَتََوكَّْل َعلَى َّللاَّ

“maka disebabkan rahmat kasih sayang Allahlah engkau berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati 

kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 

kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-

Nya”. (Q.S. Ali Imran: 159). 

“Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada sesama manusia, ia tidak 

dikasihani Allah.” Dalam riwayat lainnya hadits ini tercantum dengan 
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tambahan sabda Rasul Allah : “Dan barang siapa yang tidak memaafkan 

orang lain ia tidak dimaafkan Allah.” (Al-Bukhari).22 

Keenam, tawadhu’. Salah satu akhlak mulia yang menjadi fokus perhatian 

masyarakat islam adalah tawadhu’. Tawadhu’ mengandung konsekuensi tidak 

menolak kebenaran dari orang lain, apa pun itu, kemudian menjalankan kebenaran 

tersebut. Saat ditanya mengenai tawadhu’, al-Fudhail bin ‘Iyad menjawab, 

“Tawadhu’ berarti kau bersedia tunduk kepada kebenaran dan mematuhinya, mau 

menerimanya dari orang yang mengatakannya dan mau mendengarnya”. Dalan Al-

Qur’an surat asy-Syu’ara’ Allah berfirman: 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu 

orang-orang yang beriman”. (Q.S. asy-Syu’ara’: 215). 

Dalam sikap tawadhu’ juga meniscayakan pelakunya untuk memandang 

dirinya dengan pandangan minor (kecil) demi menghilangkan kecenderungan 

sombong dan angkuh. Sebaliknya, ia dituntut untuk memandang orang lain dengan 

pandangan apresiatif (penuh penghormatan) agar tidak ada hasrat untuk berbuat 

zalim (semena-mena) terhadap mereka. Disamping itu, ia pun dituntut untuk mau 

menerima nasihat dari orang lain selama memang nasihat tersebut benar adanya.23 

Rasulullah Saw bersabda: 

 
22 Muhammad Al-Ghazali, Akhlak seorang Muslim, terj. Abu Laila dan Muhammad Tohir, hlm 

388-393. 
23 Muhammad Fauqi Hajjaj, Tasawuf Islam & Akhlak, terj. Kamran As’at Irsyady & Fakhri 

Ghazali, (Jakarta: Amzah, 20011), hlm. 331.  
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“berbahagialah orang yang merendahkan dirinya tanpa membuatnya 

terlecehkan dan orang yang menghinakan diri tanpa membuatnya 

sengsara”.  

Dalam hadits diatas rasulullah telah memberi arahan agar bersikap moderat 

dalam bertawadhu’, yakni tidak berlebih-lebihan dalam merendahkan diri yang bisa 

membuat pelakunya direndahkan atau dilecehkan. 

Adapun ruang lingkup pesan moral Islami yaitu, akhlak kepada Allah, 

akhlak terhadap sesama manusia dan akhlak terhadap lingkungan. Ketiga akhlak 

tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya ialah: pertama, 

keluarga. Dalam pembinaan akhlak terhadap anggota keluargannya, peran orang tua 

sangat menentukan karena pendidikan akan masuk ke dalam pribadi anggota 

keluarganya bersamaan dengan unsur-unsur pribadi yang didapat semasa kecil. 

Dalam pendidikan keluarga, orang tua bertanggung jawab mendidik anggota 

keluarganya dengan cara membimbing dan mengarahkannya untuk berperilaku 

Islami. 

Kedua, kepribadian, kaidah fikih mengemukakan bahwa diri sendiri 

termasuk orang yang dibebani tanggung jawab pendidikan menurut Islam. Apabila 

manusia telah mencapai tingkat mukalaf maka menjadi bertanggung jawab terhadap 

mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Jika ditarik dalam istilah 

pendidikan Islam, orang mukalah adalah orang yang sudah dewasa sehingga sudah 

semestinya bertanggung jawab terhadap apa yang harus dikerjakan dan 

ditinggalkan. 
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Ketiga, lingkungan masyarakat. Lembaga non-formal akan membawa 

seseorang berperilaku yang lebih baik karena di dalamnya akan memberikan 

pengarahan terhadap norma-norma yang baik dan buruk. Misalnya, pengajian, 

ceramah pasti memberikan pengarahan yang baik. Dengan demikian, pemdidikan 

non-formal yang fokus pada agama akan mempengaruhi pembentukan akhlak pada 

diri seseorang. 

Keempat, visual dan audio visual, tidak hanya pengaruh lingkungan tapi 

masih banyak lagi pengaruh yang lain seperti televisi, majalah, dan tayangan-

tayangan lain yang bisa memberikan banyak pengaruh pada kepribadian dan tingkah 

laku anak.24 

2. Film 

Dalam UU nomer 8 1992 Film adalah karya cipta seni dan budaya yang 

merupakan media komunikasi masa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas 

sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan 

bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran 

melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa 

suara, yang didapat dipertunjukan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 

mekanik, elektronik, dan lainnya.25 Sedangkan menurut kamus besar Bahasa 

Indonesia film diartikan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar 

negative (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan 

 
24 Veithzal Rivai Zainal, dkk, Manajemen akhlak menuju akhlak Alquran, hlm 15-17. 
25 Undang-Undang Perfilman No.8. Tahun 1992 Pasal 1.  
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dimainkan dalam bioskop).26 Selain itu juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar 

hidup. 

Harus diakui bahwa hubungan antara film dan masyarakat memiliki sejarah 

yang Panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Oey Hong Lee , misalnya 

menyebutkan, “ film sebagai alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, 

mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan perkataan lain 

pada waktu unsur-unsur yang merintangi perkembangan surat kabar sudah dibikin 

lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah dapat 

menjadi alat komunikasi yang sejati, karena ia tidak mengalami unsur-unsur Teknik, 

politik, ekonomi, sosial dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada 

masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-19” Film kata Oey 

Hong Lee, mencapai puncaknya diantara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, 

namun kemudian merosot tajam setelah tahun 1945, seiring dengan munculnya 

medium televisi.27 

Sejarah lain mencatat bahwa film tidak lepas dari kerja keras para ilmuwan 

yang bertahun-tahun melakukan inovasi. Pada tahun 1870, Edward Mugbridge, 

seorang fotografer Amerika membuat photographic pionaring series pada piringan 

kaca. Kemudian, pada tahun 1882, Frenchman Etienne Julies Marey merancang 

sebuah kamera yang lebih canggih. Enam tahun kemudian, dia merancang (untuk 

 
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2005, hlm. 316. 
27Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), hlm. 

126.  
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pertama kalinya) kamera yang dapat merekam sebuah adegan Panjang di atas kertas 

film. Eastman Kodak adalah orang pertama kali mendirikan Lembaga fotografi di 

Amerika Serikat. Pada tahun 1889, ia memproduksi selluloid, yang kemudian 

menjadi unsur penting pada pembuatan kamera film. Selanjutnya, Thomas Edison 

dan timnya bekerja keras untuk merancang pertunjukan film. Hingga akhirnya, pada 

tahun 1903 publik Amerika diperkenalkan sebuah film karya sutradara dan 

kameramen Edwin S. Porter berjudul The great Train Robberyl. Sebetulnya, The 

great Train Robberyl bukan film yang pertama di dunia. Sebab pada tahun 1902 

Edwin Porter telah membuat film The Life of an American Fireman, dan Ferdinan 

Zecca di Francis membuat film The Story of a Crime pada tahun 1901. Tetapi The 

great Train Robberyl adalah film yang benar-benar menakjubkan, meskipun tanpa 

suara (silent). Pembuatan film tersebut tidak lepas dari peran Thomas Edison 

sebagai penemu kamera.28 

Adapun jenis-jenis film ialah sebagai berikut. (1). Drama. Suatu kejadian 

atau peristiwa hidup yang hebat, mengandung konflik pergolakan, clash atau 

benturan antara dua orang atau lebih. Sifat drama: romantis, tragedi, dan komedi. 

(2). Realisme. Film yang mengandung relevansi dengan kehidupan keseharian. (3). 

Film sejarah. Melukiskan kehidupan tokoh tersohor dan peristiwanya. (4). Film 

perang. Menggambarkan peperangan atau situasi di dalamnya atau setelahnya. (5). 

 
28 Asep Kusnawan, dkk. Komunikasi dan Penyiaran Islam mengembangkan Tabligh melalui 

mimbar, Media cetak, radio, Televisi, Film dan Media Digital (Bandung: Benang Merah Press, 2004), 

hlm. 97-98. 
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Film futuristik. Menggambarkan masa depan secara khayali. (6). Film anak. 

Mengupas kehidupan anak-anak. (7). Cartoon. Cerita bergambar yang mulanya lahir 

di media cetak. Yang diolah sebagai cerita bergambar, bukan saja sebagai story 

board melainkan gambar yang sanggup bergerak dengan Teknik animation atau 

single stroke operation. (8). Adventure. Film pertarungan, tergolong film klasik. (9). 

Crime story. Pada umumnya mengandung sifat-sifat heroic. (10). Film seks. Film 

seks. (11). Film misteri/horror. Mengupas terjadinya fenomena supranatural yang 

menimbulkan rasa wonder, heran, takjub dan takut.29 

Selain itu, sebuah film juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya ialah: 

pertama. Film sebagai sarana informasi. Maksudnya adalah efektifnya tranformasi 

dua arah yang dapat digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-

pesan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu peristiwa. Kedua, Film sebagai 

media hiburan. Film sebagai media yang dapat dilihat semua gerak-gerik, ucapan, 

serta tingkah laku para pemerannya sehingga kemungkinan untuk ditiru lebih 

mudah. Film merupakan media yang murah dan praktis untuk dinikmati sebagai 

hiburan. 

Ketiga. Film sebagai sarana dakwah atau agama Fungsi film sebagai sarana 

dakwah dapat diharapkan mampu menarik minat pecinta film untuk dapat 

mengambil hikmah dari film tersebut. Setiap film tidak harus konkrit dan mengena 

dalam dakwahnya bahkan bisa juga hanya memberikan sedikit singgungan yang 

 
29 Ibid., hlm.100-101. 
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berarti bagi pecinta film yang berkaitan dengan hal-hal religi. Keempat, Film 

sebagai media tranformasi kebudayaan. Pengaruh film akan sangat terasa sekali jika 

kita tidak mampu bersikap kritis terhadap penayangan film, kita akan terseret pada 

hal-hal negative dari efek film, misalnya peniruan dari bagian-bagian film yang kita 

tonton berupa gaya rambut, cara berpakaian dan lain sebagainya. Sekaligus juga bisa 

mengetahui kebudayaan bangsa lain dengan melihat produk-produk film buatan luar 

negeri. Pengidolaan terhadap yang ditontonnya, bila nilai kebaikan akan direkam 

jiwanya sehingga mengarah pada perilaku baik begitu pula sebaliknya. 

Kelima. Film sebagai media pendidikan. Media film mampu membentuk 

karakter manusia karena dalam film sarat dengan pesan-pesan atau propaganda yang 

disusun dan dibuat secara hampir mirip dengan kenyataan sehingga penontonnya 

mampu melihat penonjolan karakter tokoh dalam film yang bersifat baik maupun 

jahat sehingga penontonnya mampu menginternalisasikan dalam dirinya, nilai yang 

dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Sebagai salah satu media informasi maka 

film secara otomatis akan membawa dampak, baik itu positif maupun negatif. 

Kajian film ini tidak mengarah pada kritik sebuah film tetapi cenderung pada pesan-

pesan Pendidikan (message of education) yang ingin disampaikan atau ditampilkan 

dalam sebuah film. Keenam. Film sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komersial. 

Bagaimana kemudian film ini mampu laku dan banyak peminatnya, pada saat 

premier atau malam perdana penayangannya. Sampai saat ini produksi film masih 

saja untuk memenuhi kebutuhan keuangan baik pribadi maupun kolektif. 
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Selanjutnya terkait dengan karakter tokoh-tokoh dalam ialah: 1). Tokoh 

protagonis adalah tokoh utama cerita yang pertama-tama menghadapi masalah. 

Tokoh ini biasanya didudukan penulis (naskah) sebagai tokoh yang memperoleh 

simpati pembaca atau penonton karena memiliki sifat yang baik. 2). Tokoh 

antagonis adalah tokoh penantang tokoh protagonist. 3). Tokoh tritagonis disebut 

juga tokoh pembantu, baik membantu tokoh protagonis maupun antagonis. 

Adapun unsur-unsur dalam pembentukan film dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu unsur naratif dan unsur sinematik, kedua unsur tersebut saling berinteraksi dan 

berkesinambungan. Pertama, yang dimaksud dengan unsur naratif adalah 

berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. Dalam hal ini unsur-unsur seperti 

tokoh, masalah, konflik, lokasi dan waktu adalah elemennya. Keseluruhannya saling 

berinteraksi satu sama lain untuk membuat sebuah jalinan peristiwa yang memiliki 

maksud dan tujuan, serta terikat dengan sebuah aturan yaitu hukum kausalitas 

(sebab-akibat). 

Kedua, unsur sinematik yaitu aspek-aspek teknis dalam produksi sebuah 

film. Diantaranya: a). Mise en scene yang memiliki empat elemen pokok yaitu 

setting, tata cahaya, kostum dan make-up, b). Sinematografi, c). editing, yaitu 

transisi sebuah gambar (shot) ke gambar lainnya, d). suara yaitu segala hal dalam 

film yang dapat ditangkap melalui pancaindra pendengaran.30 

Secara lebih detail unsur-unsur film diantaranya ialah:  

 
30 Himawan Prasista, Memahami Film, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2009), hlm. 1-2. 
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1. Title/judul. 

2. Crident title, meliputi: produser, karyawan, artis, ucapan terima 

kasih, dll. 

3. Skenario, merupakan rencana untuk penokohan film berupa naskah. 

Berisikan sinopsis, deskripsi treatment (deskripsi peran), rencana 

shot dan dialog. Di dalam scenario semua informasi tentang suara 

(audio) dan gambar (visual) yang akan ditampilkan dalam sebuah 

film dikemas dalam bentuk siap pakai untuk produksi. ruang waktu 

dan aksi dibungkus dalam skenario. 

4. Tema film. 

5. Intrik, yaitu usaha pemeranan film untuk mencapai tujuan. 

6. Klimaks, yaitu benturan antar kepentingan.  

7. Plot (alur cerita). 

8. Scene, biasa disebut dengan adegan, merupakan aktivitas terkecil 

dalam film yang merupakan rangkaian shot dalam satu ruang dan 

waktu serta memiliki gagasan. 

9. Suspen atau keterangan, masalah yang masih terkatung-katung. 

10. Million/ setting/ latar belakang terjadinya peristiwa, masa/waktu, 

bagian kota, perlengkapan, aksesoris dan fesyen yang disesuaikan. 

11. Sinopsis, yaitu memberi ringkasan atau gambaran dengan cepat 

kepada orang yang berkepentingan. 

12. Trailer, yaitu bagian film yang menarik. 
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13. Character, yaitu karateristik pelaku-pelakunya. 

3. Semiotaka Roland Barthes 

Guna menganalisi pesan-pesan moral yang terdapat dalam film “Pulang-

Pulang Ganteng”, penulis menggunakan teori semiotika yang digagas oleh Roland 

Barthes. Hal ini dikarenakan, teori tersebut dirasa relevan untuk menganalisis 

pesan-pesan yang terkandung dalam sebuah film. Karena teori tersebut berbicara 

tentang tanda atau signifikasi. 

Sebagaimana dalam definisinya, semiotik atau dalam istilah Barthes disebut 

semiologi diartikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk memperlajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam 

hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan mengonsumsikan (to communicate). 

Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal 

mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem 

terstruktur dari tanda.31 

Oleh karena itu, Barthes melihat bahwa signifikasi sebagai sebuah proses 

yang total dengan suatu susunan yang sudah terstruktur. Bagi Barthes signifikasi 

tidak terbatas pada bahasa, tetapi juga pada hal-hal lain di luar bahasa. Karena itu, 

Barthes menganggap bahwa kehidupan sosial apapun bentuknya merupakan suatu 

sistem yang memiliki tanda.32 

 
31 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), hlm. 15. 
32 Kurniawan, Semiologi Roland Barthes, (Magelang: Yayasan Indonesia Tera, 2001), hlm. 53. 
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Selain itu, menurut Barthes bahasa merupakan sebuah sistem tanda yang 

mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.33 

Selanjutnya, Barthes dalam Sartini menggunkan teori Signifiant-signifie yang 

dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Istilah significant 

menjadi ekspresi (E) dan signifie menjadi isi (C). Namun, Barthes mengatakan 

bahwa antara E dan C harus ada relasi (R) tertentu sehingga membentuk tanda 

(sign, Sn). Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda lebih dari satu dengan isi 

yang sama. Pengembangan ini disebut sebagai gejala meta-bahasa dan membentuk 

apa yang disebut kesinoniman (synonim).34 

Oleh sebab itu, Barthes meyakini bahwa terdapat hubungan antara penanda 

dan pertanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan bersifat arbiter yang 

kemudian ia kembangkan dari penandaan dalam tataran denotatif menjadi sistem 

penandaan pada tingkat konotatif. Selain itu, Barthes juga melihat aspek lain dari 

penandaan, yaitu “mitos” yang menandai suatu masyarakat.35 

Bagi Barthes, mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu.36 

Karena itu, mitos memiliki peran untuk menjustifikasi kepada kehendak sejarah 

dan membuat kemungkinan tampak abadi.37 

 
33 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, hlm. 53. 
34 Ni Wayan Sartini, “Tinjauan Teoritik tentang Semiotik”, Masyarakat Kebudayaan dan 

Politik, Vol. 10, No. 1 Maret 2007, hlm. 7. 
35 Ibid, hlm. 7. 
36 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, hlm. 71. 
37 Roland Barthes, Mitologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), hlm. 208. 
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Dalam sistem komunikasi, Barthes menyebut mitos sebagai tipe wicara 

karena mitos adalah sebuah pesan. Oleh karena itu, menurutnya kondisi demikian 

memungkinkan untuk berpandangan bahwa mitos tidak bisa menjadi sebuah objek, 

konsep dan ide, sebab mitos adalah cara penandaan (signification) sebuah bentuk. 

Segala sesuatu bisa menjadi mitos asal disajikan oleh sebuah wacana.38 

Sebagaimana terlihat dalam peta tanda berikut. 

Peta Tanda Roland Barthes 

 

 

 

 

 

    Sumber: Alex Sobur 2013. 

Berdasarkan peta di atas, dapat dilihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari 

penanda (1) dan petanda (2), namun pada saat bersamaan tanda denotaif juga 

merupakan tnda konotatif (4). Bagi Barthes, denotatif adalah permukaan pertama 

yang maknanya bersifat tertutup. Pada tanda denotasi akan menghasilkan makna 

yang eksplisit, langsung dan pasti. Dengan kata lain, denotasi adalah makna yang 

sebenarnya, yang disepakati bersama secara sosial yang rujukannya pada realitas. 

 
38 Ibid, hlm. 151-152. 
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Sedangkan, pada tanda konotatif tanda yang penandanya memiliki 

keterbukaan makna yang implisit, tidak langsung dan tidak pasti. Artinya, sangt 

memungkinkan terjadinya penafsiran-penafsiran baru. Dalam semiologi Barthes, 

denokasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Denotasi dapat dikatakan 

merupakan makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi merupakan makna 

subjektif dan berfariasi.39 

Selanjutnya Barthes memandang bahwa konotasi itu identik dengan operasi 

ideologi, yang kemudian ia sebut sebagai “mitos” dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu. Lebih lanjut, Barthes memaparkan bahwa dalam mitos terdapat 

pola tiga dimensi penanda, pertanda dan tanda. Namun sebagai suatu sistem yang 

unik mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau 

dengan kata lain, mitos adalah suatu sistem pemaknaan tataran kedua, dalam mitos 

pula, sebuah pertanda dapat memiliki beberapa penanda.40 

Oleh karena itu, Barthes memandang bahwa mitos merupakan sebuah 

sistem komunikasi dan mitos merupakan sebuah pesan. Dengan demikian, menurut 

Barthes mitos adalah perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk 

 
39 Nawiroh Vera, Semiotika dalam Riset Komunikasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 

26. 
40 Kris Budiman, Semiotika Komunikasi Visual, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 28. 
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lama dimasyarakat itulah mitos. Barthes juga mengatakan bahwa mitos merupakan 

sistem semiologis, yakni sistem tanda-tanda yang dimakna manusia.41 

G. Metode Penelitian 

Sebagai cara untuk menganalisi film “Pulang-Pulang Ganteng” penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis semiotik 

sebagai alat untuk menganalisis obyek yang akan diteliti. 

1. Jenis Penelitian 

Dengan menggunkan penelitian studi kasus (dalam bentuk tabel berupa 

scene-scene yang terdapat pada film tersebut). Bersifat deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.42 

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.43 

Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau 

 
41 Benny Hoed, Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya Ferdinand de Saussure, Roland 

Barthes, Julia Kristeva, Jacques Derridda, Charles Sanders Pierce, Marcel Danesi dan Paul Perron, 

(Depok: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 59. 
42 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 5. 
43 Bogdan R dan Taylor, Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian), terj. Khozin Afandi (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1993), hal. 3. 
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aktivitas, tempat atau lokasi, beragam gambar dan rekaman, dokumentasi dan 

arsip.44 

Sedangkan pada sifat penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, 

dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.45 

2. Objek dan subjek penelitian 

Objek penelitian adalah masalah yang diteliti atau yang dijadikan objek 

penelitian, yaitu suatu problem yang sudah dipecahkan atau dibatasi melalui 

penelitian,46 yang menjadi objek penelitian peneliti adalah pesan moral islami pada 

film Pulang-Pulang Ganteng. Sedangkan subjek penelitian Dalam penelitian ini 

yang menjadi subjek penelitian adalah film Pulang-Pulang Ganteng. 

3. Teknik Pengumpulan data  

Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 

 
44 Sutopo H B, Metode Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002), 

hal 54. 
45 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Predana Media Group, 2008), hlm.68.  
46 Tatang. M. Arifin, Menyususn Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 

1945), hlm. 15. 



  

33 
 

rapat agenda, biografi, gambar, dan film.47 Langkah-langkah peneliti 

mengumpulkan data sebagai berikut: pertama. Menonton dan mengidentifikasi 

film Pulang-Pulang Ganteng yang diamati melalui channel youTube milik 

Telkomsel. Kedua. Mengamati dan memahani isi film dari skenario berdasarkan 

instrument penelitian yaitu tokoh-tokoh dalam film tersebut. Yang nantinya akan 

dibagi beberapa scene yang mengandung unsur pesan moral islami. Ketiga. 

Kemudian dari scene yang telah diklarifikasi tersebut yang memiliki unsur pesan 

moral islami yang akan disajikan dalam bentuk tabel dari screenshot dari adegan 

yang dimaksud. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis 

semiotika Roland Barthes. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi scene film 

melalui channel youTube telkomsel yang nantinya akan dianalisis menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan analisis semiotika model Roland Barthes. 

Pada dasarnya analisis semiotik menekankan pada signifikasi yang muncul 

dari pertemuan antara pembaca (reader) dengan tanda-tanda (signs) di dalam teks. 

Menghendaki pengamatan secara menyeluruh terhadap isi berita (teks), termasuk 

cara pemberitaan (frame) maupun istilah-istilah yang digunakan.48 Dengan ini 

peneliti akan mengamati secara menyeluruh terhadap perilaku tokoh-tokoh yang 

 
47 Sugiyono, Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cetakan 4, (Bandung: Alfabeth 2013), 

hlm.326.   
48 Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 

dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2012), hlm.146-148. 
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ada pada film Pulang-Pulang Ganteng. Dalam penelitian ini pesan moral islami 

akan diidentifikasi berdasarkan tanda yang terdapat pada film untuk mengetahui 

makna tersembunyi di balik tanda tersebut, baik berupa tanda verbal maupun non 

verbal. 

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis pesan 

moral Islami dalam film “Pulang-Pulang Ganteng” dengan menggunakan teori 

semiotika Roland Barthes, yaitu: pertama. Penulis mengelompokkan data 

berdasarkan pada bagian analisis yang berkaitan dengan pesan moral islami 

terhadap film “Pulang-Pulang Ganteng”. Dalam mengelompokkannya, penulis 

mengamati tanda-tanda yang terdapat dalam scene pada film “Pulang-Pulang 

Ganteng”. 

Kedua. Penulis membedah satu persatu scene-scene yang telah dipilih 

tersebut, dengan mengartikan satu persatu tanda-tanda yang muncul dalam setiap 

scene, baik berupa verbal maupun non-verbal. Setelah mengelompokkan dan 

membedah scene tersebut kemudian penulih menganalisisnya dan menyimpulkan 

dari temuan data tersebut. 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka sistematika yang penulis 

gunakan adalah sebagai berikut: bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi 

landasan atau kerangka penelitian. Bagian ini menjelaskan latar belakang yang 

menjadi alasan penting penelitian ini dilakukan. Rumusan masalah yang menjadi 

fokus kerja untuk dicari jawabannya. Tujuan dan kegunaan penelitian yang 
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merupakan motivasi penelitian ini dilakukan. Kajian pustaka yang berisi informasi 

selintas beberapa buku yang terkait dengan objek penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan sebagai penuntun jalan penelitian. Terakhir sistematika pembahasan 

yang berisi gambaran secara global sistematika dari isi skripsi.  

Pada bab II mencoba menguraikan gambaran umum dari sebuah film 

Pulang-Pulang Ganteng yang nantinya akan menerangkan deskripsi umum sebuah 

film lalu dilanjutkan dengan membahas tentang sinopsis film tersebut. Selanjutnya 

bab III berisi pembahasan yang akan membahas pokok masalahan yang akan diteliti 

dengan menganalisis film Pulang-Pulang Ganteng dan mengkajinya menggunakan 

pendekatan semiotic Roland Barthes. Terkahir bab IV akan berisi kesimpulan yang 

mencakup jawaban dari masalah yang telah diteliti beserta sarannya dan penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan dan hasil analisis di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa terdapat beberapa pesan moral Islami yang ada dalam film 

Pulang-Pulang Ganteng yang dapat dicontoh oleh para penonton guna 

menjalani kehidupan sehari-harinya, diantaranya yaitu: 

Pertama, sabar, sebagaimana terdapat dalam scene 00:30:39. Pesan 

moral Islami ini mengindikasikan bahwa, dalam kehidupan sehari-hari 

seseorang akan mengalami perasaan emosional, salah satunya yaitu marah. 

Oleh karenanya, seseorang harus bersabar sebagai cara untuk menahan 

amarahnya. 

Kedua, bersyukur. Sebagai seorang Muslim, harus percaya bahwa 

setiap anugerah yang terjadi merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, 

seorang Muslim harus gembira atas anugerah yang telah Allah berikan. 

Ketiga, memaafkan. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seseorang 

pasti mengalami suatu kesalahan, baik itu dengan sengaja maupun tidak 

sengaja. Oleh karena itu, sikap memaafkan merupakan sikap yang bijak untuk 

menjaga hubungan dengan sesama, sebagaimana yang dicontohkan oleh Gilang 

dalam scene: 01:40:23. 
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Keempat, memberi nasihat. Dalam scene: 00:25:41 tersebut, Gilang 

memberikan nasihat kepada Faiz, adegan tersebut dapat dijadikan contoh bagi 

para penontonnya untuk saling memberi nasihat kepada orang lain. Hal ini 

dikarenakan, setiap orang pasti akan mengalami kelalaian dan kesalahan dalam 

kehidupannya, sebab itu, memberi nasihat merupakan salah satu sikap untuk 

mengingatkan seseorang agar lebih baik lagi. 

Kelima, kasih sayang. Sebagaimana banyak diketahui bahwa setiap 

orang tidak memiliki nasib yang sama, begitpun dalam hal pendidikan banyak 

orang tidak bersekolah akibat kondisi ekonomi, sebagaimana yang dialami oleh 

Faiz. Oleh karena itu, sebagai sesama mahluk ciptaan Allah seseorang harus 

memiliki rasa kasih sayang atau empati terhadap orang lain. 

Keenam, tawadhu’. Bagi seorang Muslim, tawadhu’ merupakan sikap 

yang harus dimiliki, sebagimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat As-Syura 

ayat 214-215. Karena, sikap tawadhu’ dapat membuat seseorang saling 

menghargai kepada yang lainnya, terlebih lagi kepada orang yang lebih tua 

(sepuh). 

B. Saran 

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna, 

oleh karena itu, penulis dengan sangat berharap agar ada dialog dalam bentuk 

kritik dan saran yang konstruktif guna memperbaiki kekurangan-kekurangan 

dalam penelitian ini. 



  

75 
 

Melaui analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa film yang memiliki 

pesan moral merupakan film yang dibutuhkan di era saat ini. Hal ini 

disebabkan, salah satu cara untuk memperbaiki krisis moral yang tengah 

melanda dimasyarakat, salah satunya dapat dicegah dengan adanya film-film 

yang memiliki pesan moral. Oleh karena itu, penulis menyarankan bahwa 

dalam membuat sebuah film, penting untuk memasukkan pesan moral di 

dalamnya. 
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