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Film saat ini sudah menjadi keseharian dalam kehidupan modern umat manusia di dunia. Dengan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, menonton film menjadi sangat mudah 

didapatkan. Setiap hari bahkan setiap jam, kita dapat menyaksikan berbagai film, baik itu melalui 

televisi, gedung-gedung bioskop, VCD, DVD, hingga internet yang tersebar di mana-mana. 

Bahkan kini telah hadir Indovision yang beberapa stasiun televisinya hanya menyuguhkan film 

sebagai program acara setiap harinya. Oleh karenanya saat ini sepertinya film mustahil 

dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk anak-anak. 

Namun menjadikan film sebagai media pendidikan bagi anak-anak tentunya harus bisa 

menyesuaikan bagaimana pesan pendidikan yang disampaikan dapat diterima oleh audiensnya 

tanpa terasa menggurui dan pesan pendidikan apa saja yang cocok untuk segmentasi anak-anak. 

Hal inilah yang telah dilakukan oleh seorang sutradara Iran yang bernama Majid Majidi. Ia 

membuat film cerita anak yang berjudul Children Of Heaven yang penuh muatan pesan 

pendidikan untuk anak dan tidak berorientasi pada kehebatan, kesaktian dan keajaiban tokoh-

tokohnya.  

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa peneliti memilih film anak ini dijadikan objek penelitian, 

yaitu pertama, Film Children Of Heaven merupakan film anak-anak bernafaskan Islam dengan 

tema yang sederhana namun penuh penyampaian pesan pendidikan dan moral tanpa dibuat-buat. 

Kedua, Children Of Heaven juga bernuansa kritik ekonomi, sosial dan politik kepada 

pemerintahan yang berkuasa di Negara Iran saat itu yang disajikan dengan apa adanya sehingga 

dengan melihat film ini kita dapat mengetahui budaya dan realitas kehidupan masyarakat Iran 

sesungguhnya. Dan ketiga, Film ini merupakan sebuah film garapan sutradara Iran berbakat yang 

telah banyak menerima penghargaan bergengsi dunia.  

Agar mempermudah proses penelitian, peneliti memfokuskannya dalam rumusan masalah yaitu 

Pada scene mana saja terdapat pesan-pesan pendidikan pada film Children Of Heaven? Apa 

makna pesan pendidikan dari scene-scene dalam film tersebut? Adapun tujuan yang hendak 

dicapai dari penelitian ini adalah Ingin mengetahui scene yang memuat tanda-tanda pendidikan 

dalam film Children Of Heaven dan mengetahui makna pesan pendidikan dengan pendekatan 

semiotika.. 

Peneliti menggunakan tipe interpretatif kualitatif dengan menggunakan metode semiotik model 

Roland Barthes. Di sini tanda dimaknai secara denotasi dan konotasi tanpa mengesampingkan 

mitos yang ada, untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relative 

menyeluruh dan mencakup permasalah yang diteliti. 

Dengan teknis analisis data di atas, peneliti dapat menemukan pesan pendidikan dalam film 

Children Of Heaven diantaranya adalah tanggungjawab dan kesopanan, berbakti pada orang tua, 

taat kepada orang tua, menghargai hasil kerja anak, melatih kejujuran, kebersamaan dan kasih 

sayang, dan rela berkorban untuk saudara. 

Dari analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan anak yang terbaik adalah di mulai 

dari dalam lingkungan keluarga, disini yaitu orang tua menjadi uswatun hasanah (contoh teladan) 



bagi anak-anaknya. Semua itu sebagai bekal saat anak-anak menjalani kehidupan di luar 

lingkungan komunitas keluarga. Saran penulis secara praktis, dapat menjadi masukan bagi para 

pembuat film dalam menghasilkan film yang berkualitas. Sehingga film dapat menjadi 

representasi realitas sosial budaya dan media transformasi bagi pesan atau nilai-nilai budaya 

dalam masyarakat. 

 


