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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Film Indonesia sekarang ini adalah kelanjutan dari tradisi tontonan 

rakyat sejak masa tradisional, dan masa penjajahan sampai masa 

kemerdekaan. Untuk meningkatkan apresiasi penonton film Indonesia adalah 

dengan menyempurnakan permainan trik-trik serealistis dan sehalus mungkin, 

seni akting yang lebih nyata, pembenahan struktur cerita, pembenahan setting 

budaya yang lebih dapat dipertanggung jawabkan, penyuguhan gambar yang 

lebih estetis dan sebagainya. Menurut Effendy, (2007:15) “film adalah cerita 

singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara yang dikemas 

sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik editing, dan scenario yang 

ada sehingga membuat penonton terpesona”. 

Film sendiri merupakan gambar hidup, yang juga sering disebut movie. 

Film secara kolektif sering disebut sinema. Gambar hidup adalah bentuk seni, 

bentuk populer dari hiburan dan juga bisnis. Film dihasilkan dengan rekaman 

dari orang lain dan benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, 

atau oleh animasi. Dalam perkembangannya film tidak hanya dijadikan 

sebagai media hiburan semata tetapi juga digunakan sebagai alat propaganda, 

terutama menyangkut tujuan sosial atau nasional. Berdasarkan pada 

pencapaiannya yang menggambarkan realitas, film dapat memberikan imbas 

secara emosional dan popularitas. 
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Karena film mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa manusia, 

sehubungan dengan ilmu jiwa sosial terdapat gejala apa yang disebut 

identifikasi psikologis. Kekuatan dan kemampuan sebuah film menjangkau 

banyak segmen sosial, membuat film memiliki potensi untuk mempengaruhi 

khalayak. Film merupakan dokumen kehidupan sosial sebuah komunitas yang 

mewakili realitas kelompok masyarakat. Baik realitas bentuk imajinasi 

ataupun realitas dalam arti sebenarnya. Perkembangan film begitu cepat dan 

tidak terprediksi, membuat film kini disadari sebagai fenomena budaya yang 

progresif. Selain itu film dipandang mampu memenuhi permintaan masyarakat 

akan hiburan.  Film mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan 

dan mengajak penonton seakan mereka merasakan dan menjadi bagian 

dari cerita atau pesan yang disajikan dalam cerita tersebut. Saat ini mungkin 

masyarakat diberi banyak pilihan untuk memilih cerita film atau genre dari 

sebuah film yang ingin dinikmati, karena dengan pesatnya industry perfilman 

padasaat ini maka semakin banyak tema tema atau femomena yang coba 

dimunculkan dalam film. Film sebagai salah satu media penyampai pesan,  

juga berperan sebagai alat propaganda atas sebuah tujuan, yang 

pada akhirnya disadari atau tidak akan membawa pengaruh yang kuat terhadap 

pola pikir suatu masyarakat. 

Ada sebuah pertanyaan menarik mengapa masyarakat tertarik menonton 

sebuah film.  Jika  masyarakat menonton sebuah film, apa yang 

membuat masyarakat tertarik dengan film tersebut? Apakah pemain, cerita, 

tema, adegan fiksi, efek visual, musik, setting, akting, sudut pergerakan 
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kamera, atau lainnya (Pratista, 2008:1). Seperti halnya penayangan film Di 

Bawah Lindungan Ka’bah menjadi magnet yang begitu dahsyat.   

Hal menarik untuk diteliti mengenai pesan moral yang ada di film Di 

Bawah Lindungan Ka’bah adalah bahwa muatan moral yang ada di film ini 

cukup bagus dibandingkan dengan film-film produksi Indonesia lainnya, film 

ini sangat baik untuk standarisasi film nasional. Film Di Bawah Lindungan 

Ka’bah sudah bisa dikatakan membawa sebuah warna baru dalam industri 

perfilman di Indonesia.  Di Bawah Lindungan Ka’bah, adalah sebuah film 

yang sarat pesan moral Islami yang berlatar belakang budaya Minangkabau 

yang banyak temukan nilai-nilai ajaran Islam, hubungan sosial dan budaya, 

juga masalah percintaan kaula muda, yang tidak hanya sebagai sebuah film 

cinta, tapi juga dapat dikatakan sebagai sebuah film religi dan juga film 

budaya.  

Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti memutuskan untuk 

melakukan kajian lebih mendalam tentang film Di Bawah Lindungan Ka’bah 

dalam rangka memahami Pesan Moral Islam yang terkandung dalam film 

tersebut dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul permasalahan yang 

berkaitan dengan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Pesan moral apa sajakah dan berapa kali kemunculannya dalam film Di 

Bawah Lindungan Ka’bah? 
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2. Siapa yang menjadi sasaran dari pesan moral dalam film Di Bawah 

Lindungan Ka’bah? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, 

maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pesan moral yang muncul dalam dalam film Di Bawah 

Lindungan Ka’bah. 

2. Untuk mengetahui sasaran dari pesan moral dalam film Di Bawah 

Lindungan Ka’bah. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Secara Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan 

dalam bidang Ilmu Komunikasi, sekaligus melalui penelitian ini penulis 

dapat menerapkan metode analisis isi dalam meneliti media audio 

visual, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti dimasa akan datang.  

2.  Secara Praktis: 

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi film, agar dapat 

membuat film yang lebih kreatif, sarat makna dan sesuai dengan etika 

budaya masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai salah satu pendukung 

evaluasi kelebihan dan kekurangan film yang telah dibuat. 
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E. Tinjauan Pustaka  

1. Konsep komunikasi massa 

Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal 

dari kata latin yaitu communication, dan bersumber dari kata communis yang 

berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. 

Jadi kalau dua orang terlibat dalam sebuah komunikasi, misalnya 

dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung 

selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dipercakapkan. Kesamaan 

bahasa yang dipergunakan dalam percakapan itu belum tentu menimbulkan 

kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasanya saja belum tentu 

mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Jelas sekali bahwa 

percakapan kedua orang tadi dapat dikatakan komunikatif apabila kedua orang 

tersebut, selain mengerti bahasa yang dipergunakan, juga mengerti makna dari 

bahan yang dipercakapkan. Akan tetapi, pengertian komunikasi yang 

dipaparkan diatas sifatnya hanya mendasar, dalam artian bahwa komunikasi 

itu minimal harus mengandung kesamaan makna antara dua pihak yang 

terlibat. Dikatakan minimal karena kegiatan komunikasi tidak hanya 

informatif, yakni agar orang lain mengerti dan tahu, tetapi juga persuasif, yaitu 

agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan 

suatu perbuatan atau kegiatan (Effendy,2007:9). 

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang 

sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Komunikasi 

dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama 
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lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat bisa terbentuk, 

sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat 

mengembangkan komunikasi. Jadi komunikasi jelas tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota 

masyarakat. Komunikasi diperlukan untuk mengatur tata krama dan 

pembatasan aktivitas pergaulan manusia, sebab berkomunikasi dengan baik 

akan memberi pengaruh langsung pada seseorang dalam bermasyarakat 

(Canggara,2004:3). 

Sehubungan dengan kenyataan bahwa komunikasi adalah sesuatu yang 

tidak bisa dipisahkan dari aktivitas dan tata krama seorang manusia, tentu 

masing-masing individu mempunyai cara-cara sendiri yakni apa yang akan 

didapatkan, melalui apa dan kepada siapa. Lasswell dalam (Effendy,2007:10) 

mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah 

menjawab pertanyaan who (siapa) says what (mengatakan apa) in which 

chanel (melalui saluran apa) to whom (kepada siapa) with what effect? (efek 

apa yang diharapkan). Paradigma Lasswell diatas menunjukkan komunikasi 

meliputi lima unsur, yaitu: 

a. Komunikator (communicator, source, sender) 

Komunikator, biasanya terdiri dan sebuah lembaga atau kelompok yang memiliki 

tujuan yang sama dan bekerja sam adalam menyampaikan pesan. 

b. Pesan (message) 
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Pesan yang disampaikan bersifat umum, universal dan menyangkut kepentingan 

kelompok tertentu atau orang banyak yang tidak pada kepentingan 

perseorangan saja. 

c. Media (chanel, media) 

Media yang digunakan disini adalah media massa yang mengandalkan teknologi. 

d. Komunikan (communicant, communicate, receiver, recipient) 

Komunikan, merupakan suatu komunitas masyarkat yang umum, heterogen dan 

anonim. 

e. Efek (effect) 

Efek, terdapat 3 efek yang ditimbulkan dan media massa yaitu: efek afektif, 

kognitif dan konatif Efek afektif adalah dimana pesan komunikasi massa 

mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu dan khalayak. Efek kognitif 

adalah dimana pesan komunikasi massa mengakibatkan khalayak berubah 

dalam hal pengetahuan, pandangan dan pendapat terhadap sesuatu yang 

diperolehnya. Efek konatif, adalah dimana pesan komunikasi massa 

mengakibatkan orang mengambil keputusan. 

Dalam hal ini, komunikasi dapat dijadikan obyek studi ilmiah, bahkan 

setiap komponen atau unsurnya dapat diteliti secara khusus. Studi mengenai 

komunikator dinamakan control analysis. Penelitian mengenai radio, televisi, 

film, dam media lainnya disebut media analysis. Penelitian tentang pesan 

dinamakan content analysis. Audience analysis adalah studi tentang 

komunikan, sedangkan effect analysis merupakan penelitian mengenai efek 

atau dampak yang ditimbulkan sebuah komunikasi. 



 
 

8 
 

Menurut Rakhmad, komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim 

melalui media cetak atau elektronika sehingga pesan yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat. Komunikasi massa in meliputi koran, televisi, film, 

siaran radio, majalah, CD, Internet dan lain sebagainya. Komunikasi massa 

memiliki 3 ciri; yaitu: 

a. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan 

sifatnya sementara. 

b. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi 

yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar. (Wright 

dalam Tankard, 2005:4) 

c. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen 

dan anomm. 

Fungsi komunikasi massa menurut De Vito (2004:23) dapat dijelaskan, sebagai 

berikut: 

a. Menghibur 

Media mendesain program-program mereka untuk menghibur khalayak yang 

bertujuan untukmendapat perhatin dan khalayak sebanyak mungkin untuk 

mendapat keuntungan dengan menjual programnya kepada pengiklan 

1. Meyakinkan 

     Persuasi ini dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. Mengukuhkan sikap 
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Untuk mengubah sikap seseorang sangat sulit untuk dilakukan. Begitu juga 

medi ayang mengukuhkan atau membuat kepercayaan, sikap, nilai 

dan opini masyarakat menjadi kuat. 

b. Menggerakkan 

Melalui media, seseoramh digerakkan untuk  melakukan sesuatu seperti 

tayangan ikian komersial atau sosial yang menggerakkan penonton 

untuk membeli barang yang diiklankan oleh media atau 

menggerakkan penonton untuk menyumbang atau membantu      

korban bencana alam saat media menampilkan ikian layanan 

masyarakat tersebut. 

c. Mengubah sikap 

Media akan mengubah orang untuk bertindak seperti mengubah sikap para 

konsumen untuk membeli produk-produk kosmetik yang seharusnya 

tidak diperlukan. Namun, de Vito menyatakan bahwa preferensi 

politik, sikap religius, dan komitmen sosial, khususnya yang sangat 

masyarakat yakini, tidak mudah untuk diubah 

d. Menawarkan etika atau sistem nilai tertentu 

Media dapat merangsang masyarakat untuk mengubah situasi sosial. 

 

 

2. Menginformasikan 

         Sebagian besar pengetahuan tidak didapat dan sekolah melainkan dan 

media. Salah satu cara mendidik adalah melalui pengajaran nilai-nilai, 
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opini, serta aturan, aturan yang dianggap benar kepada komunikan. 

Artinya, sebagian dan fungsi edukasi media diarahkan untuk membuat 

khalayak terisolasi. 

3. Menganugerahkan status 

Media menjadi tempat untuk memuat orang-orang penting. Jika seseorang itu 

penting maka ia akan masuk dalam media massa dan jika ia menjadi 

pusat perhatian massa, maka orang itu termasuk orang penting. 

4. Membius 

Media menyajikan informasi tentang sesuatu, penerima percaya bahwa 

tindakan tertentu telah diambil. Penerima tidak sadar atas bahwa 

ideologi tertentui telah dimasukkan dalam informasi dan pesan yang 

disampaikan tersebut 

5. Transmisi budaya 

Media dapat melestarikan dan mewanskan nilai-nilai sosial dan suatu generasi 

kepada generasi berikutnya. 

2. Konsep Film Sebagai Media Massa 

Film, awalnya  disebut sebagai “bioscope”, karena presentasi 

visualnya dan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari (asal kata 

bios dari Yunani, artinya cara hidup). Film merupakan bidang kajian yang 

relevan dalam analisis semiotik. Seperti yang dikemukakan oleh van Zoest, 

film dibangun dengan banyak tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk 

berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai efek 

yang diharapkan. Unsur terpenting dan film adalah gambar dan suara yang 
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berupa kata yang diucapkan, suara-suara lain yang mengiringi gambar, dan 

musik. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar dalam film 

menciptakan imaji dan sistem penandaan. 

Film kini dianggap sebagai medium yang paling mempengaruhi 

kehidupan seseorang dikarenakan sifatnya yang visual hingga mendekati 

kenyataan. Sebuah film dapat merubah cara pandang seseorang dan 

merubah cara berpikir seseorang. Dikarenakan film dapat membenkan 

pengaruh sebesar itu, maka film kim banyak diteliti dan menjadi salah satu 

penelitian studi kasus pengaruh film. Semua penelitian tentang pengaruh 

film itu menyatakan bahwa film yang memberikan pengaruh pada 

masyarakat dan bukan sebaliknya. 

Pada dasarnya, film adalah sebuah salah satu media massa, dimana 

pesan komunikasi diwujudkan dalam sebuah senta yang memiliki tujuan 

tertentu seperti hiburan, pengetahuan, menyajikan peristiwa dan juga ada 

yang menggunakan film sebagai propaganda. Film merupakan basil seni 

kreativitas dan representasi sosial dan seorang komunikator. Sebagai studi 

komunikasi, film merupakan penyampaian pesan melalui pesan-pesan 

tertentu inelalui suara, akting, dialog, warna, pengambilan gambar dan 

teknik editing. Pada perkembangannya film tidak lagi dimaknai sekedar 

sebagai karya seni   (film as art),  tetapi  lebih  sebagai  praktik  sosial  

(Turner  dalam  Irawanto, 1999:11) serta komunikasi massa (Jowett dan 

Linton dalam Irawanto,1999:11).  
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Terjadinya pergeseran perspektif mi, paling tidak, telah mengurangi 

bias  normatif dan toritisi film yang cenderung membuat idealisasi dan 

karena itu mulai meletakkan film secara obyektif. Baik perspektif paraktik 

sosial maupun komunikasi massa, sama-sama melihat kompleksitas aspek-

aspek film sebagai medium komunikasi massa yang beroperasi di dalam 

masyarakat. Dalam perspektif praktik sosial, film tidak dimaknai sebagai 

ekspresi seni pembuatnya, tetapi melibatkan interaksi yang kompleks dan 

dinamis dan elemen elemen pendukung proses produksi, distribusi maupun 

eksibisinya. Lebih luas lagi, perspektif ini mengasumsikan interaksi antara 

film dengan ideologi kebudayaan dimana film itu diproduksi dan 

dikonsumsi (Irawanto, 1999:11). 

Sedangkan dalam perspektif massa, film dimaknai sebagai pesan-

pesan yang disampaikan dalam komunitas film, yakni memahami hakikat, 

fungsi dan efeknya. Perspektif ini memerlukan pendekatan yang terfokus 

pada film sebagai proses komunikasi. Di samping itu, dengan meletakkan 

film dalam konteks sosial, politik, dan budaya di mana proses komunikasi 

itu berlangsung, sama artinya dengan memahami preferensi penonton yang 

pada gilirannya menciptakan citra penonton film. Karakteristik film sebagai 

media massa juga mampu membentuk semacam konsensus publik secara 

visual, karena film selalu bertautan dengan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat dan selera publik. Dengan kata lain film merangkum pluralitas 

nilai yang ada dalam masyarakatnya. 
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Menurut Selby dan Cowdery, salah satu aspek yang menjadi landasan 

analisis sebuah film adalah konstruksi. Konstruksi adalah kenyataan yang 

dibuat orang dalam kehidupan sehari-hari. Konstruksi ini berhubungan 

dengan pembentukan image. Konstruksi merupakan pemikiran bahwa 

semua teks media dikonstruksi menggunakan suatu bahasa media dan kode-

kode yang dipilih dalam pengkonstruksian tersebut mengandung informasi 

budaya tertentu. 

Film dibangun dengan banyak tanda atau simbol yang bekerja sama 

dalam suatu sistem untuk mencapai efek yang diharapkan. Penggunaan 

tanda tanda itu yang berupak teknik editing, musik dan yang lainnya 

dimaksudkan untuk memberikan makna pada film. Pemaknaan seseorang 

terhadap sebuah tanda bisa saja berbeda antara satu dengan yang Iainnya 

tergantung pada latar belakang cara berpikir, pengalaman dan budaya orang 

tersebut. 

Tanda-tanda dalam film yang dianalisa dengan semiotika ini bisa 

berupa pergerakan kamera, teknik editing, pencahayaan, ilustrasi musik, 

teks naskah dan Iainnya. Teknik pengambilan gambar ini memiliki makna 

tersendiri dan dapat memberikan efek tertentu dalam sebuah adegan. Begitu 

juga dengan pencahayaan, ilustrasi musik, editing dan yang lainnya. 

 

 

3. Film dan Budaya  
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Bagaimanakah hubungan antara budaya Indonesia dan film Indonesia? 

Hubungan antara film dan budaya bersifat timbal balik. Budaya 

mempengaruhi film dan pada gilirannya film juga mempengaruhi budaya. 

Di satu pihak, sebagaimana media massa umumnya, film merupakan cermin 

atau jendela masyarakat dimana media massa itu berada. Nilai, norma, dan 

gaya hidup yang berlaku pada masyarakat akan disajikan dalam film yang 

diproduksi. Film–film seperti Si Doel dan Gie adalah film–film yang 

merepresentasikan budaya Indonesia yang lebih orisinil. Kepercayaan 

sebagian masyarakat masyarakat yang berlebihan terhadap mistik 

dicerminkan lewat produksi film yang  jumlahnya juga berlebihan, seperti 

dalam film – film tentang Nyi Roro kidul, Nyi Blorong, dan nyai – nyai 

yang lain. 

Akan tetapi dipihak lain, film juga berkuasa menetapkan nilai – nilai 

budaya yang "penting" dan "perlu" dianut oleh masyarakat, bahkan nilai – 

nilai yang merusak sekalipun. Hampir tidak ada kontroversi bahwa gaya 

hidup sebagaian masyarakat masyarakat yang hedonistik dan permisif, 

antara lain dipengaruhi juga oleh film yang mereka tonton, termasuk film – 

film sensual (untuk tidak mengatakan porno) yang diproduksi pada tahun 

1970-an dan tahun 1980-an. Beberapa kasus yang dilaporkan media massa 

menunjukkan bahwa perkosaan dinegara masyarakat yang dilakukan 

terhadap wanita, seperti diakui pelakunya, disebabkan pelakunya 

dipengaruhi tontonan film tersebut. 
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Martin DeFleur (1970 : 129 – 131) dalam Deddy Mulyana (2008 : 90) 

mengatakan lewat teori norma budayanya (the Cultural Norms Theory) 

bahwa pada dasarnya media massa (termasuk film) lewat sajiannya yang 

selektif dan tekanannya pada tema – tema tertentu, menciptakan kesan – 

kesan pada khalayaknya bahwa norma – norma budaya bersama mengenai 

topik – topik yang ditonjolkan didefinisikan dengan suatu cara tertentu. 

Artinya, media massa, termasuk film, berkuasa mendefinisikan norma – 

norma budaya buat khalayaknya. Menurut DeFleur, oleh karena perilaku 

individu dipandu norma – norma budaya (atau kesan individu mengenai 

norma – norma tersebut) mengenai suatu topik atau situasi, media tersebut 

secara tidak langsung akan mempengaruhi individu. Dengan kata lain, 

media menyediakan "definisi situasi" yang dipercayai individu sebagai 

nyata. DeFleur menyebutkan tiga pola pembentukan pengaruh lewat media 

massa : pertama memperteguh norma yang ada (misalnya kekeluargaan, 

cinta tanah air, atau agresivitas); kedua menciptakan norma yang baru 

(misalnya, goyang "ngebor" Inul, pakaian dengan perut terbuka wanita, dan 

"topi kupluk" pada pria); ketiga mengubah norma yang ada (selera makanan 

cepat saji, jilbab yang lebih fashionable). Namun pada dasarnya proses 

pembentukan pengaruh tersebut bergantung pula pada faktor – faktor psiko-

sosio-budaya individu (tingkat keterbujukan, kelompok rujukan, usia, 

tingkat pendidikan, agama, jenis kelamin, dsb). 
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4. Kajian Tentang Film 

a. Pengertian Film 

Film adalah cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan 

suara yang dikemas sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik 

editing, dan skenario yang ada. Film bergerak dengan cepat dan bergantian 

sehingga memberikan visual yang kontinyu. Kemampuan film melukiskan 

gambar hidup dan suara memberinya daya tarik tersendiri. Media ini pada 

umumnya digunakan untuk tujuan-tujuan hiburan, dokumentasi, dan 

pendidikan. Ia dapat menyajikan informasi, memaparkan proses, 

menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan ketrampilan, 

menyingkatkan atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap 

(Arsyad, 2005: 49).  

Isi dari film akan berkembang kalau sarat akan pengertian-pengertian 

atau simbol-simbol,  dan berasosiasikan suatu pengertian serta mempunyai 

konteks dengan lingkungan yang menerimanya. Film yang banyak 

mempergunakan simbol, tanda, ikon akan menantang penerimanya untuk 

semakin berusaha mencerna makna dan hakekat dari film itu. Film yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah film teatrikal (theatrical film), yaitu 

film yang diproduksi secara khusus untuk dipertunjukkan di gedung-gedung 

bioskop (cinema) (Effendy, 2000: 201).  

Film berbeda dengan film televisi atau sinetron yang dibuat secara 

khusus untuk siaran televisi. Perbedaannya adalah film diproduksi secara 

khusus untuk dipertunjukan di bioskop sedangkan film televisi atau sinetron 
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adalah film yang diproduksi dengan banyak episode dan langsung di 

tayangkan khusus di televisi. Meskipun kemudian banyak film teatrikal 

diputar di televisi. Sedang sinetron merupakan media komunikasi pandang 

dengar yang dibuat berdasarkan sinematografi yang direkam pada pita video 

melalui proses elektronik kemudian ditayangkan melalui siaran televisi yang 

ceritanya bersambung. 

b. Jenis-Jenis Film 

Dalam buku Onong Uchjana Effendy film mempunyai beberapa jenis, 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Film Cerita 

Film cerita adalah film yang menyajikan kepada publik sebuah cerita. Sebagai 

cerita harus mengandung unsur-unsur yang dapat menyentuh rasa 

manusia (Effendy, 1981: 196). Film jenis ini didistribusikan sebagai 

barang dagangan dan diperuntukkan semua publik di mana saja. 

2) Film Berita 

Film berita adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar-benar terjadi. 

Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus 

mengandung nilai berita (newsvalue). Film berita sudah tua usianya, 

lebih tua dari film cerita. Bahkan film cerita yang pertama-tama 

dipertunjukkan kepada publik kebanyakan berdasarkan film cerita. 

Imitasi film berita itu semakin lama semakin penting. Oleh karena itu, 

film berita kemudian berkembang menjadi film cerita yang kini mencapai 

kesempurnaannya. 
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3) Film Dokumenter 

Film dokumenter yaitu sebuah film yang menggambarkan kejadian nyata, 

kehidupan dari seseorang, suatu periode dalam kurun sejarah atau sebuah 

rekaman dari suatu cara hidup makhluk berbentuk rangkuman perekaman 

fotografi berdasarkan kejadian nyata dan akurat. Titik berat dari film 

dokumenter adalah fakta atau peristiwa yang terjadi. Bedanya dengan 

film berita adalah bahwa film berita harus mengenai sesuatu yang 

mempunyai nilai berita untuk dihidangkan kepada penonton apa adanya 

dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Film berita sering dibuat 

dalam waktu yang tergesa-gesa. Sedangkan untuk membuat film 

dokumenter dapat dilakukan dengan pemikiran dan perencanaan yang 

matang. 

4) Film Kartun 

Film kartun adalah film yang menghidupkan gambar-gambar yang telah dilukis. 

Titik berat pembuatan film kartun adalah seni lukis. Rangkaian lukisan 

setiap detiknya diputar dalam proyektor film, maka lukisan-lukisan itu 

menjadi hidup. Film kartun pertama kali diperkenalkan oleh Emile Cold 

dari Perancis pada tahun 1908. Sedangkan sekarang pemutaran film 

kartun banyak didominasi oleh tokoh-tokoh buatan seniman Amerika 

Serikat Walt Disney, baik kisah-kisah singkat Mickey Mouse dan Donald 

Duck maupun feature panjang diantaranya Snow White (Effendy, 1993 : 

210-216). 
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Beberapa jenis film di atas merupakan perkembangan yang luar biasa 

dalam seni drama yang memasuki dunia perfilman yang semakin mengalami 

kemajuan. Film yang sarat dengan simbol-simbol, tanda-tanda, atau ikon-

ikon akan cenderung menjadi film yang penuh tafsir. Film memiliki 

kemajuan secara teknis juga mekanis, ada jiwa dan nuansa didalamnya yang 

dihidupkan oleh cerita dan skenario yang memikat. Film Dalam Mihrab 

Cinta termasuk dalam kategori film cerita karena film ini dapat menyentuh 

hati para penontonnya. 

5. Unsur-Unsur Film 

a. Sutradara 

Sutradara merupakan pemimpin pengambilan gambar, menentukan 

apa saja yang akan dilihat oleh penonton, mengatur laku didepan kamera, 

mengarahkan akting dan dialog, menentukan posisi dan gerak kamera, 

suara, pencahayaan, dan turut melakukan editing. 

b. Skenario 

Skenario merupakan naskah cerita yang digunakan sebagai landasan 

bagi penggarapan sebuah produksi film, isi dari skenario adalah dialog dan 

istilah teknis sebagai perintah kepada crew atau tim produksi.Skenario juga 

memuat informasi tentang suara dan gambar ruang, waktu, peran, dan aksi. 

c. Penata fotografi 

Penata fotografi atau juru kamera adalah orang yang bertugas 

mengambil gambar dan bekerjasama dengan sutradara menentukan jenis-

jenis shoot, jenis lensa, diafragma kamera, mengatur lampu untuk efek 
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cahaya dan melakukan pembingkaian serta menentukan susunan dari subyek 

yang hendak direkam. 

d. Penata artistik 

Penata artistik bertugas menyusun segala sesuatu yang 

melatarbelakangi cerita sebuah film, melakukan setting tempat-tempat dan 

waktu berlangsungnya cerita film. Penata artistik juga bertugas 

menterjemahkan konsep visual dan segala hal yang meliputi aksi didepan 

kamera (setting peristiwa). 

e. Penata suara 

Penata suara adalah tenaga ahli dibantu tenaga perekam lapangan yang 

bertugas merekam suara baik di lapangan maupun di studio. Serta 

memadukan unsur-unsur suara yang nantinya akan menjadi jalur suara yang 

letaknya bersebelahan dengan jalur gambar dalam hasil akhir film yang 

diputar di bioskop. 

f. Penata musik 

Penata musik bertugas menata paduan musik yang tepat. Fungsinya 

menambah nilai dramatik seluruh cerita film. 

g. Pemeran 

Pemeran atau aktor yaitu orang yang memerankan suatu tokoh dalam 

sebuah cerita film. Pemeran membawakan tingkah laku seperti yang telah 

ada dalam skenario. 

h. Penyunting 
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Penyunting disebut juga editor yaitu orang yang bertugas menyusun 

hasil shoting sehingga membentuk rangkaian cerita sesuai konsep yang 

diberikan oleh sutradara.  

6.  Sinopsis Film Dibawah Lindungan Ka’bah 

Hamid adalah seorang anak yatim dan miskin. Saat berumur empat 

tahun ia sudah ditinggal oleh ayahnya. Masa kecilnya ia habiskan untuk 

membantu ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai penjual kue 

keliling. Perjuangannya dan pengorbanan ini, membuat ia bertemu dengan 

keluarga Engku Haji Ja’far. Pada umur enam tahun, dia kemudian diangkat 

oleh keluarga Engku Haji Ja’far yang kaya-raya. Sementara Hamid diangkat 

menjadi anak, amaknya sendiri di perbolehkan untuk bekerja di kediaman 

Engku Haji Ja’far. Perhatian Engku Haji Ja’far dan istrinya, Asiah, terhadap 

Hamid sangat baik. Hamid dianggap sebagai anak mereka sendiri. Mereka 

sangat menyayanginya, sebab Hamid sangat cerdas, rajin, sopan, berbudi 

pekerti yang baik, serta taat beragama. Dengan pertemuannya dengan Engku 

Haji Ja’far dan Ibu Asiah, berawalah persahabatannya dengan Zainab, anak 

kandung Haji Jafar. Hamid juga disekolahkan bersama-sama dengan Zainab, 

di sekolah rendah. 

Hamid sangat menyayangi Zainab. Begitu pula dengan Zainab. Mereka 

sering pergi sekolah bersama-sama, bermain bersama-sama di sekolah 

maupun pulang sekolah. Ketika keduanya beranjak remaja, dalam hati 

masing-masing mulai tumbuh perasaan lain. Suatu perasaan yang selama ini 

belum pernah mereka rasakan. Hamid merasakan bahwa rasa kasih sayang 
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yang muncul terhadap Zainab melebihi rasa sayang kepada adik, rasa yang 

berbeda dengan rasa sayang yang Hamid rasakan saat masih kecil. Zainab 

juga ternyata mempuanyai perasaan yang sama seperti perasaan Hamid. 

Perasaan tersebut hanya mereka pendam di dalam lubuk hati yang paling 

dalam. Hamid tidak berani mengutarakan isi hatinya kepada Zainab, sebab 

dia menyadari bahwa di antara mereka terdapat dinding pemisah yang 

sangat tinggi. Zainab merupakan anak orang terkaya dan terpandang, 

sedangkan dia hanyalah berasal dari keluarga biasa dan miskin. Jadi, sangat 

tidak mungkin bagi dirinya untuk memiliki Zainab. Itulah sebabnya, rasa 

cintanya yang dalam terhadap Zainab hanya dipendamnya saja. 

Suatu hari mereka sedang bermain di pesisir pantai dekat rumah Zainab. 

Di sana mereka bercanda riang. Disana pulalah Zainab memulai pertanyaan 

diantara mereka berdua “Abang Hamid, apa impian terbesar abang di dunia 

ini?” lalu Hamid menjawab dengan terbata-bata sambil berfikir manakah 

yang lebih penting ku ucapkan pergi Haji atau hidup bersama Zainab, tetapi 

akhirnya Hamid pun menjawab “Ka ka ka lau aku....... Tentu saja semua 

orang Islam ingin pergi Haji!”. Sebuah jawaban yang tak disangka Zainab 

akan keluar dari mulut Hamid, lalu Hamid pun bertanya kembali “Kalau kau 

sendiri Zainab” dan Zainab pun menjawab dengan yakin “Kalau aku, aku 

ingin menikah dengan orang yang aku cintai dan mencintaiku juga”. Hamid 

terkejut dengan jawaban Zainab tersebut. Hari-hari berlalu dengan cepatnya. 

Kemenakan Engku Rustam pun datang, lelaki itu bernama Arifin, ialah 
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orang yang akan dijodohkan dengan Zainab nanti.Makin dalamah jurang 

penghalang cinta mereka tersebut. 

Dinding pemisah itu semakin hari semakin dirasakan Hamid. Dalam 

waktu bersamaan, Hamid mengalami peristiwa yang sangat menyayat 

hatinya. Peristiwa pertama adalah meninggalnya Haji Jafar, ayah angkatnya 

yang sangat berjasa menolong hidupnya selama ini. Tidak lama kemudian, 

ibu kandungnya pun meninggal dunia. Betapa pilu hatinya ditinggalkan oleh 

kedua orang yang sangat dicintainya itu. Hal ini seperti saat Amul Huzn 

Rasulullah. Hamid merasa tidak punya semangat lagi untuk hidup. Kini dia 

yatim piatu yang miskin. Sejak kematian ayah angkatnya, Hamid merasa 

tidak bebas menemui Zainab karena Zainab dipingit oleh mamaknya. 

Karena selama ini ia hanya berani untuk berbicara dengan Engku Haji Ja’far 

saja. Sedangkan jika ia berbicara atau bertemu dengan Zainab, ia pasti akan 

merasa salah tingkah, merasa bodoh, dan menjadi bingung apa yang harus di 

ucapkan. 

Puncak kepedihan hatinya yaitu ketika mamaknya, Asiah, menyuruh 

Hamid untuk datang ke rumahnya, lalu Ibu Asiah mengatakan kepadanya 

bahwa Zainab akan jadi dijodohkan dengan pemuda lain itu, yang masih 

famili dekat dengan almarhum suaminya. Bahklan, Mak Asiah meminta 

Hamid untuk membujuk Zainab agar mau menerima pemuda pilihannya. 

Saat itulah hati Hamid terasa sangat remuk dan hancur berkeping-keping. 

Padahal pada saat Zainab membukakan pintu rumahnya untuk Hamid, 

Hamid masih ingat dengan ekspresi muka Zainab yang berseri-seri melihat 
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kedatangn Hamid itu. Ia berfikir, dan membatin “Mungkinkah senyumnya 

tersebut adalah senyumnya yang terakhir dapat ku lihat darinya?” 

Dengan berat hati, Hamid menuruti kehendak Mamak Asiah. Dengan 

berat hati, Hamid menuruti kehendak Mamak Asiah. Hamid segera 

membujuk Zainab untuk menuruti kehendak amaknya tersebut. Zainab 

sangat sedih menerima kenyataan tersebut. Dalam hatinya, ia menolak 

kehendak mamaknya. Karena tidak sanggup menanggung beban hatinya, 

karena ia sangat mencintai dan menyayangi Hamid. Akhirnya Hamid 

memutuskan untuk pergi meninggalkan kampungnya. Dia meninggalkan 

Zainab dan dengan diam-diam pergi ke Medan. Sesampainya di Medan, dia 

menulis surat kepada Zainab. Dalam suratnya, dia mencurahkan isi hatinya 

kepada Zainab. Menerima surat itu, Zainab sangat terpukul dan sedih. Dari 

Medan, Hamid melanjutkan perjalanan menuju ke Singapura, Bangkok, Irak 

dan kemudian sampailah dia tanah suci Mekkah. 

Selama ditinggalkan oleh Hamid, hati Zainab menjadi sangat tersiksa. 

Dia sering sakit-sakitan, semangat hidupnya terasa berkurang menahan rasa 

rindunya yang mendalam pada Hamid. Begitu pula dengan Hamid, dia 

selalu gelisah karena menahan beban rindunya pada Zainab. Untuk 

membunuh kerinduannya, dia bekerja pada sebuah penginapan milik 

seorang Syekh. Sambil bekerja, dia terus memperdalam ilmu agamanya 

dengan tekun. 

Setahun sudah Hamid berada di Mekah. Ketika musim haji, banyak 

tamu menginap di tempat dia bekerja. Di antara para tamu yang hendak 
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menunaikan ibadah haji, dia melihat Saleh, teman sekampungnya. Betapa 

gembira hati Hamid bertemu dengannya. Selain sebagai teman 

sepermainannya semasa kecil, istri Saleh Rosna adalah teman dekat Zainab. 

Dari Saleh, dia mendapat banyak berita tentang kampungnya termasuk 

keadaan Zainab. 

Dari penuturan Saleh, Hamid mengetahui bahwa Zainab juga 

mencintainya. Sejak kepergian Hamid, Zainab sering sakit-sakitan. Dia 

menderita batin yang begitu mendalam, Karena suatu sebab, dia tidak jadi 

menikah dengan pemuda pilihan mamaknya, sedangkan orang yang paling 

dicintainya, yaitu Hamid telah pergi entah kemana. Dia selalu menunggu 

kedatangan Hamid dengan penuh harap. 

Mendengar penuturan Saleh tersebut, perasaan Hamid bercampur antara 

perasaan sedih dan gembira. Sedih sebab Zainab menderita fisik dan batin. 

Gembira karena Zainab mencintainya juga. Artinya cintanya tak bertepuk 

sebelah tangan. Karena tidak jadi menikah dengan pemuda pilihan 

mamaknya, besar kemungkinan keinginannya untuk bersanding dengan 

Zainab akan kesampaian. Hamid berencana kembali ke kampung halaman 

setelah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. 

Saleh langsung mengirim surat kepada Rosna, istrinya. Dalam suratnya, 

dia menceritakan pertemuannya dengan Hamid. Rosna memberikan surat 

dari Saleh itu kepada Zainab. Betapa gembiranya hati Zainab mendengar 

kabar tersebut. Hamid, orang yang paling dicintainya, yang selama ini tidak 

diketahui keberadaannya, telah dia temukan. Hatinya lega dan bahagia. 
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Semangat hidupnya bangkit kembali dan dia merasa tidak tahan lagi untuk 

bertemu kembali dengan kekasih hatinya itu. Ia pun menulis surat balasan 

kepada Hamid. Hamid menerimanya dengan suka cita. Semangatnya untuk 

menyelesaikan ibadah haji semakin menggelora agar segera bertemu 

Zainab. 

Walau dalam keadaan sakit parah, Hamid tetap berwukuf. Namun 

setelah wukuf di Padang Arafah yang sangat panas, kondisinya semakin 

melemah. Nafsu makannya menurun dan suhu badannya pun tinggi.Melihat 

keadaan sahabatnya, Saleh tidak sanggup memberitahukan kabar tentang 

Zainab yang baru saja ia terima dari Rosna. Namun, Hamid mempunyai 

firasat tentang hal itu. Atas desakan Hamid, Saleh memberitahukan bahwa 

Zainab telah meninggal dunia. Hati Hamid terpukul mendengar kenyataan 

tersebut. Hanya dengan keimanan yang kuat, dia masih mampu bertahan 

hidup. Keteguhan Hamid pada sikap menyempurnakan ibadah haji di 

Baitullah telah menyebabkan Hamid kehilangan kekasihnya. Zainab 

meninggal karena sakit menahan rindu dalam pingitan.  

Keesokan harinya, Hamid tetap memaksakan diri untuk berangkat ke 

Mina. Namun, dalam perjalanannya, dia jatuh lunglai, sehingga Saleh 

mengupah orang Badui untuk memapah Hamid. Setelah acara di Mina, 

mereka kemudian menuju Masjidil Haram. Setelah mengelilingi Ka'bah, 

Hamid minta diberhentikan di Kiswah.   Saat menjalankan tawaf  itulah 

Hamid meninggal dunia. Ruh  Hamid dan Zainab dipertemukan  dalam 

lindungan Ka’bah. 
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7.  Pesan  Moral 

Pesan moral merupakan amanat atau hikmah yang disampaikan penulis kepada 

pembaca melalui karakter dan kehidupan sosial para tokoh. Dalam 

menyampaikan amanat atau pesan, pengarang novel atau cerita rekaan 

menggunakan cara penyampaian langsung dan tidak langsung. Penyampaian  

langsung yaitu secara langsung mendeskrips ikan perwatakan tokoh-tokoh dalam  

cerita dengan “memberitahukan”. Sedangkan penyampaian tak langsung 

yaitu penyampaian pesan secara tersirat, terpadu dalam unsur cerita lainnya. 

Pembaca dituntut untuk menentukan sendiri petunjuk, petuah dan 

keteladanan melalui teks yang dibaca. Moral dan etika adalah dua hal yang 

tidak terpisahkan karena pada dasarnya moral adalah tingkah laku yang 

telah diatur atau ditentukan oleh etika. Moral sendiri dibedakan menjadi 

dua, yaitu moral baik dan moral jahat. Moral baik ialah segala tingkah laku 

yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik, begitu juga sebaliknya dengan 

moral yang jahat. 

8.   Struktur Kategorisasi dalam film di Bawah Lindungan Ka’bah 

  Penelitian yang menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil–

hasilnya sangat bergantung pada kategori–kategorinya. Berdasarkan 

rumusan masalah maka penulis  membagi 2 kategorisasi yaitu kategori 

pesan moral, dan kategori sasaran dari pesan moral dalam film di bawah 

lindungan Ka’bah.  Berikut kategori tersebut. 

a) Pesan moral adalah pesan yang bernilai kebaikan pemahaman individu 

yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari oleh masyarakat. 
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Adapun kategorisasi pesan moral dalam penelitian ini untuk analisis film 

”Dibawah Lindungan Ka’bah” adalah sebagai berikut: 

1) Pesan Kemanusiaan  

Pesan kemanusian  adalah pesan mengenai  nilai harkat dan martabat 

manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara 

makhluk ciptaan Tuhan sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut 

mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di 

antara makluk-makhluk lainnya. Seseorang mempunyai nilai-nilai 

kemanusiaan yang tinggi menghendaki masyarakat memiliki sikap 

dan perilaku sebagai layaknya  manusia. Sebaliknya dia tidak 

menyukai sikap dan perilaku yang sifatnya merendahkan manusia 

lain.  (Mulyana, 2004).  

Adapun  pesan kemanusiaan ini menyangkut kasih sayang, ketaatan, 

kepedulian, penghargaan, dan persahabatan. 

2) Pesan Agama 

Pesan agama meliputi  masalah keimanan/keagamaan, yaitu nilai-nilai 

Islam mengenai teologi atau kepercayaan terhadap sang pencipta.  

Adapun salah satu bagiannya adalah masalah akhlak (nilai-nilai 

Islam yang berkaitan dengan sikap hidup bermasyarakat maupun 

kepada Allah). 

3) Pesan Kebajikan 

Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan 

pada hakekatnya sama dengan perbuatan moral, perbuatan yang 
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sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Makna kebajikan 

Manusia berbuat baik, karena menurut kodratnya manusia itu baik, 

mahluk bermoral. Atas dorongan suara hatinya manusia cenderung 

berbuat baik Manusia adalah seorang pribadi yang utuh yang terdiri 

atas jiwa dan badan. Manusia merupakan mahluk sosial: manusia 

hidup bermasyarakat, manusia saling membutuhkan, saling 

menolong, saling menghargai sesama anggota masyarakat. 

Sebaliknya pula saling mencurigai, saling membenci, saling 

merugikan, dan sebagainya. Sebagai mahluk pribadi, manusia dapat 

menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Baik buruk 

itu ditentukan oleh suara hati. Suara hati adalah semacam bisikan di 

dalam hati yang mendesak seseorang, untuk menimbang dan 

menentukan baik buruknya suatu perbuatan, tindakan atau tingkah 

laku. Adapun  perilaku yang mengarah pada kebajikan antara lain 

adalah tingkah laku  yang sopan, setia, rendah hati, jujur, tidak 

serakah, dan membantu orangtua. 

4) Pesan ajaran 

Atas dorongan suara hatinya manusia cenderung berbuat baik. Manusia 

adalah seorang pribadi yang utuh yang terdiri atas jiwa dan badan. 

Manusia merupakan mahluk sosial: manusia hidup bermasyarakat, 

manusia saling membutuhkan, saling menolong, saling menghargai 

sesama anggota masyarakat. Sebaliknya pula saling mencurigai, 

saling membenci, saling merugikan, dan sebagainya.  Oleh karena 
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itu manusia saling belajar. Pesan –pesan dan ajaran kepada sesama 

dalam interaksi manusia saling memberikan hal yang positif.  

Selalu berpikir positif  akan menimbulkan pengaruh pada  

kehidupan social sehingga tidak menimbulkan rasa iri dan 

kebencian terhadap orang di sekelilingnya.   Selalu mengucapkan 

kata-kata yang benar sehingga bisa dipercaya, dan  tidak 

menimbulkan pertentangan. Selalu bertindak benar, bebas dari 

pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu hukum agama, hukum 

adat dan hukum Negara. (Mulyana, 2004). 

b) Sasaran  pesan moral dalam  penelitian ini adalah ditujukan kepada 

siapa pesan moral yang terkandung dalam  film ini.  Berikut sasaran dari 

pesan moral tersebut adalah. 

1) Anak muda, oleh karena film ini mengisahkan tentang kisah 

cinta  yang dialami oleh anak muda.  Maka  sasaran pesan 

moral dalam film ini diarahkan kepada  usia remaja.   

2) Orang tua, film ini juga menampilkan tokoh tokoh orang tua 

dengan karakter yang berbeda. Cara mendidik anak dan 

menentukan keputusan dalam kebijakan rumah tangga.  Oleh 

karena itu film ini memberi pesan moral kepada para orang tua. 

3) Masyarakat umum, meskipun film ini  berlatar belakang 

masyarakat  minangkabau akan tetapi pesan yang disampaikan 

cukup universal sehingga film ini ditujukan untuk semua 
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golongan dan lapisan masyarakat baik kelompok menengah 

maupun atas.  

4) Umat Islam  

Saratnya pesan pesan agama baik dari ayat ayat Al Quran juga kalimat 

kalimat bijak, film ini  jelas mempunyai sasaran untuk umat 

islam atau muslimin.  Buya Hamka yang dikenal sebagai selah 

satu tokoh sastra dan penegak Islam yang cuku terkenal kala 

itu jelas memprioritaskan pesan pesan yang sarat dengan 

agama Islam peningkatan keimanan kepada Allah SWT. 

 
 F. Metode Penelitian 

1. Jenis  dan Pendekatan  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif deskriptif, yakni metode yang meneliti status kelompok manusia, 

suatu obyek, suatu set kondisi, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Selain itu 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan 

mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif dari isi 

komunikasi yang tampak atau manifest (Krippendorf, 1991:16). 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah film “Di bawah 

Lindungan Ka’bah” yang difokuskan pada tiap scene yang berupa adegan 
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dimana setiap scene akan diambil dan kemudian dimasukan kedalam pesan 

moral berdasarkan kategorisasi yang ada. Kategorisasi pesan moral dalam 

film ini adalah semua hal yang menyangkut tentang moralitas dari segi 

kemanusiaan, keagamaan, kebajikan dan pesan nilai-nilai ajaran 

3. Unit Analisis Data 

Film pada hakikatnya selalu berisi unsur-unsur yang berupa obyek, 

konteks berupa lingkungan, orang atau makhluk lainnya yang turut 

memberikan makna pada obyek tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah penyuguhan tanda-tanda visual seperti gambar-gambar, dan teks 

yang berupa kata-kata dalam kalimat, serta bahasa tubuh dalam film “Di 

bawah Lindungan Ka’bah” yang dikemas secara apik. Unit analisis yang 

digunakan adalah scene yang terdapat dalam Film “Di bawah Lindungan 

Ka’bah” berupa adegan yang mengandung pesan moral pada film tersebut. 

4. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari 

frekuensi kemunculan kategori di setiap scene atau jumlah scene dari setiap 

kategori yang muncul dalam film “Di bawah Lindungan Ka’bah”. Sehingga 

perhitungan didasarkan pada berapa kali kemunculan pesan moral pada 

scene, dari setiap kategori yang telah ditentukan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah 

catatan-catatan, dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada praktiknya, 
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untuk penelitian ini dilakukan pemutaran film versi VCD Film “Di bawah 

Lindungan Ka’bah” dan telah dinyatakan lulus sensor untuk kategori 

dewasa. Kemudian data dipilah-pilah dan dimasukkan kedalam kategorisasi 

yang telah di tetapkan dengan melakukan pengamatan dengan cara 

menggunakan lembar koding yang dibuat berdasarkan kategori yang ada 

dalam adegan yang ada dialam film tersebut. 

Untuk mengetahui pengkategorisasian, nantinya akan dibuat lembar 

coding seperti contoh berikut : 

Tabel 2. Lembar Coding 
SCENE 
 

UNIT 
ANALISIS 
ADEGAN 

 

KETERANGAN 
 

KATEGORISASI 

Pesan 
Kemanus

iaan 

Pesan 
Keaga
maan 

Pesan 
Kebaji

kan 

Pesan 
Nil
ai-
nil
ai 
aja
ran 

   Data Diolah Oleh Peneliti 
 

Dari hasil analisis terhadap kategorisasi ini, kemudian dapat dihitung 

frekwensi masing-masing pesan moral dalam film “Di bawah Lindungan 

Ka’bah”. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini 

digunakan dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing-

masing kategori pesan moral. Dalam penerapannya, data berupa setiap isi 
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pesan yang terdapat dalam Film “Di bawah Lindungan Ka’bah” dimasukkan 

ke dalam kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian 

dianalisis menggunakan alat distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi 

kemuculan dari setiap kategori tema penelitian. 

7. Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas kategori, penulis menggunakan sistem koding, 

dimana penulis dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian 

penulis terhadap pesan moral yang terkandung dalam tiap scene pada 

film“Dibawah Lindungan Ka’bah”. Sistem ini dirasa penulis paling tepat 

karena untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film, diperlukan 

pemikiran subyektif, dan untuk menyamakan perspektif subyektifitas 

tersebut, diperlukan sebuah pembanding. Dengan demikian hasil pemikiran 

penulis dibandingkan dengan hasil pemikiran individu lain yang 

berkompeten, dimana apabila hasil kesepakatan yang ditemukan mencapai 

70%-80%, maka berarti hasil penelitian penulis reliabel dan valid. 

Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini dibantu oleh dua orang 

coder (orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. 

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap kategori yang digunakan dalam 

penelitian. Hal ini untuk mengetahui apakah kategori yang digunakan sudah 

reliable atau belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan 

definisi struktur kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding (Scene 

dalam film “Di bawah Lindungan Ka’bah”) dan tabel kerja koding. 
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Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis 

yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda 

(kode) pada tabel koding. Hasil pengkodingan dari dua orang koder dalam 

tabel kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik. Dua orang 

koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio visual yang akan 

diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut dapat mengerti 

tentang audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. Mengerti dalam 

hal ini, adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-unsur audio 

visual yang ada, baik verbal maupun non verbal yang ada di film tersebut. 

Selain itu, koder mampu beraktifitas maupun berkecimpung dalam dunia 

film dan selalu mengikuti perkembangan film secara up to date dapat 

dibuktikan dengan keaktifannya berorganisasi tentang film lokal atau 

menghasilkan karya perfilman yang dianggap layak untuk dipublikasikan. 

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan 

pengertian dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat di 

hitung dengan formula yang dibuat Holsty (1969), yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas data nominal. Untuk menghitung kesepakatan dari 

hasil penilaian para koder peneliti menggunakan rumus Holsty: 

 

 



 
 

36 
 

Keterangan : 

C.R = Coefisien Reliability 

M  = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2  = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan 

peneliti dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed 

agreement yang diperoleh dari penelitian.  

Uji reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder lain. Masing-masing 

koder diberikan kategorisasi yang sama dengan yang dilakukan peneliti. 

Kemudian dari hasil tersebut dihitung dengan rumus diatas. Menurut studi 

yang dilakukan oleh Laswell, menunjukkan bahwa hasil yang mempunyai 

kesesuaian 70 sampai 80 persen antara kalangan pengkoding, maka dapat 

diterima sebagai data yang serasi dan dapat dipercaya (Bungin, 2001:160). 

 


