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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Perkembangan seni film di Indonesia mempunyai sisi kemajuan yang sangat 

pesat dan saat ini perfilman di negeri Indonesia sudah mampu menunjukkan 

keberhasilannya untuk menampilkan film yang lebih dekat dengan budaya bangsa 

Indonesia. Dunia perfilman saat ini telah mampu merebut perhatian masyarakat. 

Lebih-lebih setelah berkembangnya teknologi komunikasi massa yang dapat 

memberikan konstitusi bagi perkembangan dunia perfilman. Meskipun masih banyak 

bentuk-bentuk media massa lainnya, film memiliki efek ekslusif bagi para 

penontonnya. Dari puluhan sampai ratusan penelitian itu semua berkaitan dengan 

efek media massa film bagi kehidupan manusia, sehingga begitu kuatnya media 

memengaruhi pikiran, sikap dan tindakan penonton. 

Film dapat diartikan sebagai gambar bergerak yang diperangkati oleh warna, 

suara, dan sebuah kisah. Atau film juga bisa disebut gambar hidup. Para sineas barat 

biasanya menyebut movie. Film, secara kolektif, sering disebut sinema. Sinema itu 

sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan 

lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa dikenal di dunia para sineas sebagai seluloid. 

Pengertian secara harfiah film (sinema) adalah chinemathographie yang berasal dari 
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cinema+tho=phytos(cahaya) + graphie= graph (tulisan = gambar = citra), jadi 

pengertiannya adalah melukis gerak dengan  

cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat 

khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera (Pranajaya, Adi, 1999:11).  

 Film sama dengan media artistik lainnya memiliki sifat-sifat dasar dari media 

lainnya yang terjalin dalam susunannya yang beragam. Film memiliki kesanggupan 

untuk memainkan ruang dan waktu, mengembangkan dan mempersingkatnya, 

menggerak majukan dan memundurkan secara bebas dalam batasan-batasan wilayah 

yang cukup lapang. Meski antara media film dan lainnya terdapat kesamaan-

kesamaan, film adalah sesuatu yang unik (Pranajaya, Adi, 1999:6). 

Di tengah perkembangan yang pesat saat ini, film yang disajikan di layar lebar 

telah menawarkan berbagai warna sedemikian rupa, tentunya disesuaikan dengan 

fenomena yang sedang terjadi pada masyarakat. Di antaranya keanekaragaman film 

yang disajikan di layar lebar yang bersifat menyentuh dan memiliki beribu pesan 

moral yang baik yang dapat menjadi acuan serta pembelajaran untuk masyarakat 

demi kehidupan yang lebih baik. 

Film Bidadari-bidadari Surga adalah salah satu film karya anak bangsa yang 

cukup peka dalam mengangkat sebuah tema sosial. Film yang diadaptasi dari novel 

best seller karangan Tere Liye ini merupakan adaptasi kedua setelah koleksi Tere 

lainnya yaitu Hafalan Sholat Delisa. Peneliti memilih film ini karena di dalamnya 

terdapat konflik keluarga, perjuangan seorang perempuan, dan kasih sayang. Film ini 

mengangkat kehidupan sosial yang sangat lekat denga kehidupan di masa kini. 
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Bidadari-bidadari Surga bercerita tentang kehidupan Kak Laisa (Nirina Zubir) 

beserta empat adiknya yang masih kecil serta Mamak Lanuri di Lembah Lahambay 

yang indah. Sebuah gambaran cinta dan kasih sayang yang ditunjukkan Laisa kepada 

keluarganya dan gambaran sebagai sosok anak tertua yang disegani adik-adiknya, 

diperankan dengan sempurna oleh Nirina lewat perannya sebagai Laisa yang 

digambarkan mempunyai banyak sekali kekurangan fisik namun tetap tegar sekalipun 

selalu ditolak dan diacuhkan oleh para lelaki yang disodorkan sebagai calon 

pendampingnya.  

 Film Bidadari-Bidadari Surga ini juga menampilkan bagaimana bersikap 

sabar dan tawakal dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dalam kehidupan 

yang tidak henti-hentinya menguji iman dan ketakwaan seorang Laisa sampai akhir 

hayatnya. Bagaimana ia menjaga keluarganya, mengesampingkan kepentingan 

pribadi untuk kebahagiaan keluarga, dan bahkan mencoba tetap tegar menghadapi 

segala cobaan dalam hidupnya.  

 Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi semua 

ciptaan Tuhan baik makhluk hidup maupun benda mati seperti menyayangi diri 

sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. Kasih sayang sendiri bermacam-macam 

yaitu meliputi kasih sayang untuk keluarga, kasih sayang untuk sesama, dan untuk 

Tuhan.  

 Kasih sayang merupakan hal yang erat kaitannya dalam kehidupan sosial. 

Kasih sayang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan 

kepada manusia sejak manusia lahir ke dunia. Kasih sayang kepada keluargalah yang 



4 

 

teramat penting karena ketika semua dunia menjauh, kepada keluargalah kita 

kembali. Ketika kita mengenal cinta dari seorang Ibu atau Ayah kepada anaknya, 

cinta seorang Kakak kepada adik-adiknya, maka makna cinta yang semacam inilah 

yang disebut kasih sayang.  

 Tanpa adanya cinta dan kasih sayang maka tidak akan ada kehidupan. Dalam 

bermasyarakat, tanpa kasih sayang tidak akan bisa mengenal antara satu dengan yang 

lain. Manusia sudah dikodratkan untuk menjadi makhluk sosial dimana manusia tidak 

dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Ini merupakan salah satu motivasi 

mengapa manusia mencintai dan menyayangi seseorang. Bahkan di dalam agama 

islam, menyayangi sesama manusia merupakan kewajiban, itu telah diatur dalam 

pengertian hablumminannas atau hubungan antara manusia dengan manusia.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Berapa banyak frekuensi 

kemunculan tindakan berdasarkan perilaku dan dialog pada kasih sayang untuk 

keluarga, kasih sayang untuk sesama, dan kasih sayang untuk Tuhan dalam film 

Bidadari-Bidadari Surga? Dan kasih sayang apa yang paling dominan dalam film 

Bidadari-Bidadari Surga Karya Sony Gaokasak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

tindakan berdasarkan perilaku dan dialog pada kasih sayang untuk keluarga, kasih 
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sayang untuk sesama, dan kasih sayang untuk Tuhan. Dan untuk mengetahui 

kemunculan kasih sayang yang paling dominan dalam film Bidadari-Bidadari Surga. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

D.1  Kegunaan Akademis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kajian Ilmu 

Komunikasi untuk lebih mengembangkan pengetahuan mengenai isi pesan kasih 

sayang untuk keluarga, kasih sayang untuk sesama, dan kasih sayang untuk Tuhan 

dalam film.   

D.2 Kegunaan Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap para calon sineas 

tentang penyajian dan pengemasan sebuah pesan dalam media film untuk lebih kreatif 

dalam menciptakan simbol-simbol supaya khalayak lebih mudah menerima pesan 

disamping nilai hiburan.  

b. Memberikan masukan kepada masyarakat luas dalam menangkap pesan kasih 

sayang yang termuat dalam sebuah film yang ditonton dan memberikan bukti bahwa 

film menjadi media untuk menyampaikan pesan pada masyarakat. 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1. Pengertian Pesan  

Komunikasi dalam kehidupan manusia terasa sangat penting. Perlu adanya 

komunikasi dalam menjalani kehidupan bersosial. Komunikasi dapat menjadi 
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jembatan segala bentuk ide, pendapat, sanggahan, serta saran yang ingin disampaikan 

pada seseorang. Pesan merupakan unsur penting dalam melakukan komunikasi. 

Ketika pesan disampaikan melalui media yang tepat, bahasa yang dapat dimengerti,  

kata-kata yang sederhana, maka tujuan pesan itu akan disampaikan dan mudah 

dicerna oleh komunikan.  

Onong Effendy menyatakan bahwa pesan adalah: ”suatu komponen dalam 

proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang menggunakan 

lambang, bahasa atau lambang-lambang lainnya disampaikan pada orang lain 

(Effendy, 2003:224). 

Pesan dapat disampaikan melalui tatap muka maupun media komunikasi. Isi 

pesan beraneka ragam, seperti ilmu pengetahuan, pengakuan, hiburan, informasi, 

nasihat, atau propaganda.  

Pesan pada dasarnya bersifat abstrak. Untuk membuatnya konkret agar dapat 

diterima oleh komunikan, manusia dengan akal budinya menciptakan sebuah 

lambang komunikasi berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa 

tulisan (Cangara,2006:23). 

Secara umum, jenis pesan terbagi menjadi dua, yaitu : 

a. Pesan Verbal 

Pesan verbal adalah pesan yang penyampaiannya menggunakkan kata-kata 

dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang didengarnya. Pesan 

verbal melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakkan media misalnya 
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seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan pesan verbal melalui 

tulisan dilakukan dngan secara tidak langsung antara komunikator dengan 

komunikan. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakkan media 

berupa surat, lukisan, atau gambar. 

b. Pesan Non-Verbal 

Pesan non-verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya tidak 

menggunakkan kata-kata secara langsung, dan dapat dipahami isinya oleh penerima 

berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah, atau ekspresi muka pengirim 

pesan. Pada pesan non-verbal mengandalkan indera penglihatan sebagai penangkap 

stimuli yang timbul. Melalui pesan non-verbal, seseorang bisa mengambil suatu 

kesimpulan mengenai berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, dan 

berbagai macam perasaan lainnya. Bentuk pesan non-verbal antara lain adalah bahasa 

isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara.  

Para ahli komunikator memulai dengan meneliti sedalam-dalamnya tujuan 

komunikan dan mengapa ”know your audience” merupakan ketentuan utama dalam 

komunikasi. Sebabnya penting sekali untuk mengetahui: 

a. Waktu yang tepat untuk suatu pesan. 

b. Bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. 

c. Sikap dan nilai yang harus ditampilkan secara efektif. 

d. Jenis kelompok dimana komunikasi akan dilaksanakan (Effendy, 1993:42).  
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Untuk menciptakan komunikasi yang baik dan tepat antara komunikator 

dengan komunikan, pesan harus disampaikan sebaik mungkin, hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam penyampaian pesan yaitu : 

a. Pesan itu harus cukup jelas (clear). Bahasa yang mudah dipahami, tidak 

berbelit-belit tanpa denotasi yang menyimpang dan tuntas. 

b. Pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji (correct). Pesan itu 

berdasarkan fakta, tidak mengada-ada dan tidak meragukan.  

c. Pesan itu ringkas (concise) tanpa mengurangi arti sesungguhnya. 

d. Pesan itu mencakup keseluruhan (comprehensive). Ruang lingkup pesan 

mencakup bagian-bagian yang penting yang patut diketahui komunikan. 

e. Pesan itu nyata (concrite), dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan data 

dan fakta yang ada dan tidak sekedar kabar angin. 

f. Pesan itu lengkap (complete) dan disusun secara sistematis. 

g. Pesan itu menarik dan meyakinkan (convinsing). Menarik karena dengan 

dirinya sendiri menarik dan meyakinkan karena logis.  

h. Pesan itu disampaikan dengan segar.  

i. Nilai pesan itu sangat mantap, artinya isi di dalamnya mengandung 

pertentangan antara bagian yang satu dengan yang lainnya (Siahaan, 1991:73).  

E.2 Pengertian Kasih Sayang 

Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi sesama 

ciptaan Tuhan baik makhluk hidup maupun benda mati seperti menyayangi diri 



9 

 

sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. Kita sebagai warga negara yang baik 

sudah sepatutnya untuk terus memupuk rasa kasih sayang terhadap orang lain tanpa 

membedakan saudara, suku, ras, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, jenis 

kelamin, dan tua ataupun muda. 

Kasih sayang sendiri merupakan hal yang erat kaitannya dalam kehidupan 

sosial. Kasih sayang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

dianugerahkan kepada manusia sejak manusia lahir ke dunia. Kasih sayang kepada 

keluargalah yang teramat penting karena ketika semua dunia menjauh, kepada 

keluargalah kita kembali. Ketika kita mengenal cinta dari seorang Ibu atau Ayah 

kepada anaknya, cinta seorang Kakak kepada adik-adiknya, maka makna cinta yang 

semacam inilah yang disebut “kasih sayang”.  

 Masa kini, kasih sayang yang semestinya menjadi benteng dan pertahanan 

kehidupan bermasyarakat seakan tercabut dari sarangnya. Akibat berita berita yang 

memilukan yang tanpa henti menghiasi perjalanan hidup manusia. Di mana saja 

kekerasan, ketimpangan, kejahatan, dan kesewenangan telah menyusup masuk ke 

sendi-sendi kasih sayang di dalam diri manusia.  

 Kasih sayang di dalam kehidupan ini terbagi menjadi empat macam yaitu 

kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap 

lingkungan, dan kasih sayang terhadap Tuhan.  

a. Kasih Sayang Terhadap Keluarga 
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 Keluarga adalah satu kesatuan dan pergaulan yang paling awal. Keluarga 

adalah gabungan dari beberapa orang yang ditandai oleh hubungan genelogis dan 

psikologis yang saling ketergantungan dengan karakteristiknya yang berbeda. 

Keluarga menggambarkan ikatan atau hubungan di antara anggota keluarganya yang 

diikat dengan berbagai sistem nilai. Kasih sayang di dalam keluarga adalah yang 

sangat penting dalam kehidupan anak maupun orang tua. Seorang anak merasa 

diterima oleh orang tua apabila ia diperhatikan dengan penuh kasih sayang dan 

ketulusan. Bentuk dari kasih sayang di dalam keluarga dapat meliputi rasa 

menghormati antar anggota keluarga dan orang tua, mengasihi sesama saudara, 

melindungi sesama keluarga agar tercipta rasa aman, dan memberi pendidikan yang 

baik untuk anak.  

b. Kasih Sayang Terhadap Sesama 

 Dalam kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, pemerintahan yang paling 

kecil adalah rukun tetangga (RT) yang berperan dimana orang-orang yang hidup di 

sekitar wilayahnya tersebut berusaha untuk membuat semacam keteraturan. 

Kehidupan yang dicita-citakan akan terlaksana apabila setiap komponen menyadari 

betapa pentingnya kehidupan yang penuh dengan keteraturan, dan berusaha 

menjalankan ketentuan yang berlaku. Nilai yang harus dimiliki oleh setiap anggota 

suatu kelompok adalah adanya rasa memiliki satu sama lainnya sehingga tidak ada 

rasa saling mementingkan diri sendiri. Bentuk dan wujud kasih sayang untuk sesama 

meliputi sikap responsif, empati, dan senyuman. Responsif berarti bersedia 

menanggapi orang lain. Menanggapi pembicaraan orang lain dengan cara mau 
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mendengar apa yang disampaikan dengan penuh kerelaan dan kesabaran. Hal itu 

merupakan upaya untuk mendapatkan kesan yang positif. Responsif juga merupakan 

kesadaran diri untuk membantu memecahkan persoalan orang lain. Tanpa sikap yang 

responsif pastilah kita dianggap tidak memiliki kepribadian yang baik.  

 Sedangkan sikap empati adalah kemampuan (seolah-olah) menjadi diri orang 

lain. Empati berarti kita mampu membaca pikiran dari sudut pandang orang lain. 

Empati adalah bentuk kasih sayang untuk mendekatkan diri dengan orang lain. 

Empati bukanlah sifat menjilat namun kepiawaian seseorang dalam membaca dan 

menyesuaikan diri dengan orang lain. Empati berarti munculnya kesadaran untuk 

selalu menghargai orang lain.  

 Senyuman adalah senjata pergaulan. Mampu memberikan pesona yang 

dahsyat dan kekuatan yang luar biasa. Senyum menjadi perekat magic yang 

mempererat hubungan antar manusia. Senyuman mampu mencairkan kebekuan dalam 

interaksi yang sedang berlangsung. Sulit dibayangkan apa jadinya kalau komunikasi 

yang kita bangun tanpa percikan senyuman. Jika kita menghadirkan senyuman yang 

menawan saat berinteraksi dengan orang lain, pastilah orang begitu terkesan dan 

antusias menyambutnya. Senyuman adalah bentuk kasih sayang tulus yang dapat 

langsung terpancar dari wajah atau raut muka kita. Selain itu, senyuman juga dapat 

mengendorkan otot-otot yang kaku. Senyum dapat menjadi teman yang baik saat 

kejenuhan datang melanda. Karena itu tidak ada yang menyangkal bahwa senyuman 

merupak fondasi dari komunikasi antar manusia dalam kehidupannya.  

d. Kasih Sayang Terhadap Lingkungan 
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 Jika melihat kenyataan di zaman ini, kita dapat melihat bahwa hampir 

sebagian masyarakat tidak perduli dengan lingkungan. Hal itu menunjukkan bahwa 

kasih sayang mereka terhadap lingkungan lambat laun semakin menipis. Banyak 

terjadi penebangan hutan secara liar sehingga sebagian hutan-hutan menjadi gundul, 

membuah sampah sembarangan, atau tidak perduli dengan lingkungan. Sehingga 

untuk mewujudkan rasa sayang kita terhadap lingkungan, seharusnya kita melakukan 

hal-hal yang dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar, seperti 

tidak membuang sampah sembarangan, melestarikan lingkungan, dan peduli terhadap 

lingkungan.  

c. Kasih Sayang Terhadap Tuhan 

 Kasih sayang kepada Tuhan berarti mencintai Tuhan dengan cara mentaati 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita adalah makhluk Tuhan yang paling 

sempurna sudah sewajarnya manusia mengabdi dengan sepenuh hati kepada 

Tuhannya. Jadi sebagai manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, maka sebaiknya 

kita taat beribadah dan menjauhi larangan-Nya (Pracintia, 2013). 

  

E.3 Pengertian Kasih Sayang Dalam Islam 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan 

seorang wanita, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya 

saling mengenal. Sesungguhnya orang mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 

orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha 

Mengenal (Q.S. Al-Hujuraat [49]:13). 



13 

 

Ajaran Islam tentang kasih sayang telah lama di kumandangkannya dengan 

sempurna dan indah. Namun, kebanyakan dari manusia tidak menyadari apa arti 

sesungguhnya dari kasih sayang itu sendiri, sehingga dapat terhenti dan menyimpang 

dari aturan-aturan yang telah di firmankan oleh Allah SWT dan sabda-sabda Rasul-

Nya. Sebagaimana syair yang mengatakan, “mawaddatuhu taduumu likulli haulin, wa 

hal kullun mawaddatuhu taduumu”, kasih sayangnya (manusia) selalu kekal untuk 

segala hal yang menakutkan, dan apakah setiap orang itu kasih sayangnya selalu 

kekal (Jawaahirul Balaaghah:407). Hal ini karena tidak diniatkan semata karena Allah 

yang tidak dijadikan sebagai ladang amal bahkan hanya untuk memperoleh 

keuntungan dan kesenangan duniawi saja.Makna kasih sayang tidaklah berujung, 

sedangkan rasa kasih sayang adalah sebuah fitrah yang mesti direalisasikan terhadap 

sesama sepanjang kehidupan di dunia ini ada, tentunya dalam koridor-koridor Islam. 

Ini berarti bahwa Islam tidak mengenal waktu, jarak, dan tempat akan sebuah kasih 

sayang baik terhadap teman, sahabat, kerabat, dan keluarganya sendiri. 

Rasulullah saw. bersabda, “Man laa yarhaminnaasa laa yarhamhullaah” 

Barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya (H.R. 

Turmudzi). Dalam hadis tersebut kasih sayang seorang Muslim tidaklah terhadap 

saudara se-Muslim saja, tapi untuk semua umat manusia. Rasulullah saw. bersabda, 

“Sekali-kali tidaklah kalian beriman sebelum kalian mengasihi.” Wahai Rasulullah, 

“Semua kami pengasih,” jawab mereka. Berkata Rasulullah, “Kasih sayang itu tidak 

terbatas pada kasih sayang salah seorang di antara kalian kepada sahabatnya 

(mukmin), tetapi bersifat umum (untuk seluruh umat manusia)” (H.R. Ath-Thabrani). 
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Bahkan, bukan hanya kepada manusia saja ajaran Islam yang tinggi ini telah 

mengajarkan bagaimana kasih sayang terhadap hewan dan tumbuhan yang harus 

direalisasikan. Abu Bakar Shiddiq r.a. pernah berpesan kepada pasukan Usamah bin 

Zaid, “Janganlah kalian bunuh perempuan, orang tua, dan anak-anak kecil. Jangan 

pula kalian kebiri pohon-pohon kurma, dan janganlah kalian tebang pepohonan yang 

berbuah. Jika kalian menjumpai orang-orang yang tidak berdaya, biarkanlah mereka, 

jangan kalian ganggu.” Sebuah nasihat ini walau dalam keadaan untuk perang, ajaran 

Islam tetap memancarkan kasih sayangnya terhadap manusia, hewan, dan tumbuhan. 

Sebuah kisah lain yang menarik ketika Amr bin Ash menaklukkan kota Mesir, saat 

itu datanglah seekor burung merpati di atas kemahnya. 

Melihat kejadian ini, kemudian Amr bin Ash membuat sangkar untuk merpati 

tersebut di atas kemahnya. Tatkala ia mau meninggalkan perkemahannya, burung dan 

sangkar tersebut masih ada. Ia pun tidak mau mengganggunya dan dibiarkan burung 

merpati itu hidup bersama sangkar yang ia buat. Maka kota itu dijuluki sebagai kota 

fasthath (kemah). 

Jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi akan kasih sayang. Kita 

perlu mencontoh teladan Nabi saw. dan para sahabatnya yang benar-benar 

merealisasikan makna kasih sayang yang tanpa batas itu, tentunya untuk mencapai 

keridaan Allah semata yang bukan untuk mencari kesenangan dunia. Maka memang 

pantas bahwa Islam dikatakan sebagai agama rahmatan lil „alamiin. Sifat kasih 

sayang adalah termasuk akhlak yang mulia yang dicintai Allah. Sebaliknya Allah 

sangat membenci akhlak yang rendah.  
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Yang dimaksud dengan orang celaka adalah orang yang tidak memiliki rasa 

kasih sayang di dalam hatinya baik untuk dirinya maupun orang lain. Di sinilah 

perlunya kita bermuhasabah, bertafakur, apakah diri ini sudah benar menjalani hidup. 

Bagaimana kita mengasihi dan menyayangi ciptaan Allah sebagai akhlak yang mulia. 

“Sesungguhnya Allah SWT Maha Pemurah, Dia mencintai sifat pemurah, dan Dia 

mencintai akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang rendah “ (H.R. Na‟im 

melalui Ibnu Abbas r.a.). 

 

E.4 Gambaran Kasih Sayang Dalam Media Massa 

Kasih sayang dalam media massa menjadi nilai jual yang tinggi. Kasih sayang 

seharusnya diwujudkan dalam kehangatan komunikasi yang intens. Di dalam film 

maupun sinetron khususnya, cerita tentang broken home, rebutan warisan, dan 

perkelahian antar anggota keluarga merupakan contoh kurangnya kehangatan kasih 

sayang dalam keluarga. Dalam media massa, gambaran kasih sayang yang 

tersampaikan bisa saja menjadi simpati karena sifatnya mempengaruhi seseorang 

maupun orang banyak yang menerima informasi mengenai kasih sayang. Cerita 

ataupun gambaran kasih sayang yang dilemparkan melalu media massa merupakan 

efek yang kuat oleh penerimanya. Hal tersebut dikarenakan kasih sayang adalah hal 

yang bersifat hakiki. Wujud pengorbanan yang suci dan murni. Yang mampu 

menyentuh hati setiap insan yang memiliki akhlak. Kasih sayang membuat kita 

memiliki kepekaan. Sepanjang kita memiliki perasaan tentu kita memiliki kasih 



16 

 

sayang. Walaupun kadar yang dimiliki berbeda-beda. Bagi mereka yang telah 

kehilangan kasih sayang, tentu perasaannya akan menjadi buta. Mereka akan 

kesulitan membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Akibatnya, menghalalkan 

segala cara seakan menjadi jalan hidup yang tidak dapat dihindari. Walaupun tidak 

ada manusia yang sempurna, tetapi jika kasih sayang telah menyatu dalam diri kita ia 

dapat berfungsi sebagai radar. Dengan demikian, dampak pemahaman kasih sayang 

dalam diri kita adalah terwujudnya konsistensi diri untuk selalu dekat dengan Tuhan 

(Sumartono, 2004:56). 

Dalam film Bidadari-bidadari Surga diperlihatkan bagaimana Kak Laisa 

(Nirina Zubir) berjuang dan mengorbankan kesenangan duniawinya agar adik-

adiknya tumbuh menjadi orang-orang terpelajar dan sukses. Laisa rela meninggalkan 

bangku sekolah demi menyekolahkan adik-adiknya dan memilih membantu Mamak 

mengurusi ladang. Sifat yang ditunjukkan Kak Laisa yang dengan gigih bekerja demi 

kelangsungan hidup keluarganya memperlihatkan bahwa tokoh sentral dalam film ini 

memberikan kasih sayang sepenuhnya pada orang-orang yang dikasihinya. 

 

E.5 Pemahaman Tentang Film  

E.5.1 Pengertian Film  

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual untuk 

menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat 
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tertentu (Effendy, 2003:134). Pesan film dalam komunikasi massa dapat berbentuk 

apa saja tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat 

mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan, atau informasi. Pesan 

dalam film menggunakkan mekanisme lambing-lambang yang ada pada pikiran 

manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya.  

Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa 

yang menjadi sasarannya, karena sifatnya yang audio visual, yaitu gambar dan suara 

yang hidup. Dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu 

singkat. Ketika menonton film penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan 

waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi audiens. 

Dewasa ini terdapat berbagai ragam film, meskipun cara pendekatannya 

berbeda-beda, semua film dapat dikatakan mempunyai satu sasaran, yaitu menarik 

perhatian orang terhadap muatan-muatan masalah yang dikandung. Selain itu, film 

dapat dirancang untuk melayani keperluan publik terbatas maupun publik yang 

seluas-luasnya. 

Pada dasarnya film dapat dikelompokan ke dalam dua pembagian dasar, yaitu 

kategori film cerita dan non cerita. Pendapat lain menggolongkan menjadi film fiksi 

dan non fiksi. Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang 

dikarang, dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film cerita bersifat 

komersial, artinya dipertunjukan di bioskop dengan harga karcis tertentu atau diputar 
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di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu. Film non cerita adalah film yang 

mengambil kenyataan sebagai subyeknya, yaitu merekam kenyataan dari pada fiksi 

tentang kenyataan (Sumarno, 1996:10). 

Dalam perkembangannya, film cerita dan non cerita saling mempengaruhi dan 

melahirkan berbagai jenis film yang memiliki ciri, gaya dan corak masing-masing. 

Seperti halnya dengan film Bidadari-bidadari Surga yang saat ini dibahas penulis, 

film ini termasuk film cerita karena ceritanya dikarang dan dipertunjukan di bioskop 

kemudian disusul ditayangkan di televisi dengan dukungan iklan.  

Film cerita agar tetap diminati penonton harus tanggap terhadap 

perkembangan zaman, artinya ceritanya harus lebih baik, penggarapannya yang 

profesional dengan teknik penyuntingan yang semakin canggih sehingga penonton 

tidak merasa dibohongi dengan trik-trik tertentu bahkan seolah-olah justru penonton 

yang menjadi aktor/aktris di film tersebut.. Dalam pembuatan film cerita diperlukan 

proses pemikiran dan proses teknis, yaitu berupa pencarian ide, gagasan atau cerita 

yang digarap, sedangkan proses teknis berupa keterampilan artistik untuk 

mewujudkan segala ide, gagasan atau cerita menjadi film yang siap ditonton. Film 

merupakan alat komunikasi massa yang muncul pada akhir abad ke-19. Film 

merupakan alat komunikasi yang tidak terbatas ruang lingkupnya di mana di 

dalamnya menjadi ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses pembelajaran massa. 

Menurut Sobur kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, 
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yang membuat para ahli film memiliki potensi untuk mempengaruhi membentuk 

suatu pandangan dimasyarakat dengan muatan pesan di dalamnya. Hal ini didasarkan 

atas argument bahwa film adalah potret dari realitas di masyarakat (Sobur, 126:2004). 

E.5.2 Fungsi Film 

Film sebagai hasil seni dan budaya mempunyai fungsi dan manfaat yang luas 

dan besar  baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya dalam rangka menjaga dan 

mempertahankan keanekaragaman nilai-nilai dalam penyelanggaraan berbangsa dan 

bernegara. Film berfungsi sebagai: 

1. Sarana pemberdayaan masyarakat luas 

Sebuah film yang baik dapat menjadi sarana untuk memberdayakan 

masyarakat luas. Topik yang diangkat dapat memberikan efek baik ataupun buruk 

tergantung dari masyarakat yang menerimanya. Sebuah film yang baik dapat 

mengubah perilaku penonton sesuai dengan teladan yang diinginkan oleh penerima 

atau dalam hal ini penonton itu sendiri. Film dapat menjadi sarana pemberdayaan 

masyarakat diakarenakan di dalam sebuah film terdapat berbagai macam pesan yang 

dimaksudkan untuk diambil poin-poinnya sebagai teladan yang dapat membuat 

masyarakat luas menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan.  

 

2. Pengekspresian dan pengembangan seni, budaya, pendidikan, dan hiburan 
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Dalam hal ini, selain sebagai sarana hiburan, dalam film juga terdapat unsur 

pendidikan, seni, dan budaya. Seperti halnya film Bidadari-bidadari Surga yang 

penulis bahas di dalam karya ilmiah ini, film Bidadari-bidadari Surga menanamkan 

pesan pendidikan yang baik bagaimana dijelaskan bahwa sekolah adalah nomer satu 

yang harus diutamakan agar kelak ketika pendidikan kita baik dan tidak 

terbelelakang, mudahlah kita dalam menjalani pergaulan di kehidupan yang keras ini. 

Sebuah film yang mencakup unsur budaya di dalamnya juga dapat menjadi ajang 

bangsa dan negara dalam memamerkan kebudayaannya yang unik ke seluruh penjuru 

dunia. Melalui sebuah film, pesan pesan sosial dan moral juga mudah tersampaikan 

kepada khalayak. Sehingga film dinyatakan sebagai pengkespresian berbagai hal di 

atas.  

 

3. Sebagai sumber penerangan dan informasi 

Sebuah film yang baik dapat menjadi guru yang baik pula kepada 

penontonnya. Bagaimana sebuah karya seni berupa film yang dipertontonkan 

memberikan berbagai macam informasi kepada khalayak. Di dalam satu film saja, 

ada beribu informasi yang dapat kita ambil sebagai penikmat film. Mengetahui 

daerah daerah yang sebelumnya hanya kita ketahui melalui buku, di dalam film mata 

kita dapat dimanjakan dengan keindahan setting/background film yang disajikan 

kehadapan kita. Tidak hanya itu sebuah film yang baik tentunya memberikan 

penerangan akan sesuatu hal yang menjadi tanda tanya besar. Semisal sebuah film 

yang diangkat dari kisah para pejuang masa dulu. Bagaimana latar belakang pejuanh 
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terdahulu kita. Dan apa saja yang telah beliau lakukan untuk memperjuangkan 

kesejahteraan bangsa dan negara. Di dalam film, kita mendapatkan informasi yang 

ingin kita peroleh sebanyak-banyaknya sekaligus memberikan kesenangan kepada 

kita dari berbagai macam kejutan dan keunikan dari jalan cerita sebuah film.  

 

4. Bagian dari komoditas ekonomi ( saat ini ) 

Posisinya sebagai komoditas ekonomi terlihat dari kemampuannya menarik 

banyak pemirsa dan pengiklan yang dibuktikan melalu tingginya perolehan angka 

rating dan besarnya perolehan financial melalu iklan yang masuk.  

 

 

E.5.3 Jenis-jenis Film 

Keragaman jenis film secara umum dikenal beberaapa jenis seperti yang 

dikatakan Anne berikut ini:  

a. Film Laga (Action) Jenis film ini biasanya berisi adegan adegan berkelahi 

yang menggunakan kekuatan fisik atau supranatural.  

b. Film Petualangan (Adventure) Jenis film ini biasanya berisis cerita tentang 

seotang tokoh yang melakukan perjalanan, memecahkan teka-teki.  

c. Film Komedi (Comedy) Unsur utama jenis film ini adalah komedi yang 

kadang tidak memperhatikan logika cerita dengan preoritas dapat menjadikan 

penonton tertawa.  
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d. Film Kriminal (Crime) Jenis film ini berfokus pada seseorang pelaku 

criminal. Biasanya diangkat dari cerita criminal dunia yang melegenda.  

e. Film Dokumenter (Documentary) Film ini dikategorikan sebagai film yang 

momotret suatu kisah secara nyata tanpa dibungkus karakter atau setting fiktif.  

f. Film Fntasi (Fantasy) Jenis film ini biasanya didominasi oleh situasi yang 

tidak biasa dan cenderung aneh. cerita film ini lebih kearah dongeng misalnya tentang 

ilmu sihir, naga dan kehidupan peri.                                

 g. Film Horor (Horror) Jenis film ini menghibur penontonnya dengan 

mengaduk-aduk rasa takut dan ngeri, ceritanya selalu melibatkan sebuah kematian 

dan ilmu-ilmu gaib (Ahira, 2012).  

 

 

E.5.4 Struktur Film 

 Pada dasarnya film dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil sebelum 

menjadi sebuah rangkaian cerita yang dapat dinikmati oleh penonton. Bagian tersebut 

bisa dikatakan sebagai struktur film, diataranya yakni : 

 1. Shot (syut) adalah bidikan atau hasil rekaman oleh kamera tv atau film. 

Shot dianggap sebagai unsur terkecil dalam sebuah film. Shot dapat pula dirumuskan 

sebagai peristiwa yang direkam oleh kamera tanpa interupsi, dimulai saat tombol 

perekam pada kamera ditekan sampai dilepas kembali. Panjang shot tergantung pada 

lamanya tombol kamera direkam/ditekan. 
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 2. Scene (adegan) adalah rangkaian beberapa shot kamera atau film yang 

merupakan bagian dari suatu sikuen Scene juga bisa diartikan sebagai rangkaian rasi 

shot dalam satu ruang dan waktu serta mempunyai kesamaan gagasan. Karena 

dibatasi tempat dan waktu maka jika tempat dan waktu dirubah maka berubah pula 

scenenya. Scene terbentuk dari gabungan shot yang disusun secara berarti dan 

meninmbulkan suatu pengertian yang lebih luas tapi utuh. 

 3. Sequence (urutan adegan) adalah rangkaian secara berurut, adegan-adegan 

hasil rekaman kamera yang telah memberikan gambaran mengenai aspek-aspek 

tertentu dari suatu peristiwa sebagai bagian dari cerita yang sedang digarap. Sequence 

terbentuk apabila beberapa adegan disusun secara berarti dan logis (Effendi, 1989). 

 

 

F. Definisi Konseptual 

F.1. Pesan  

 Pesan merupakan buah fikiran atau perasaan seseorang yang disampaikan 

kepada orang lain dengan tujuan atau maksud tertentu dengan menggunakkan media 

sebagai alat penyalurnya. Pesan merupakan unsur penting dalam melakukan 

komunikasi. Ketika pesan disampaikan melalui media yang tepat, bahasa yang dapat 

dimengerti,  kata-kata yang sederhana, maka tujuan pesan itu akan disampaikan dan 

mudah dicerna oleh komunikan.  
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Onong Effendy menyatakan bahwa pesan adalah: ”suatu komponen dalam 

proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang menggunakan 

lambang, bahasa atau lambang-lambang lainnya disampaikan pada orang lain 

(Effendy, 2003:224). 

 

F.2. Kasih Sayang 

 Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan mengasihi sesama 

ciptaan Tuhan baik makhluk hidup maupun benda mati seperti menyayangi diri 

sendiri berlandaskan hati nurani yang luhur. Kita sebagai warga negara yang baik 

sudah sepatutnya untuk terus memupuk rasa kasih sayang terhadap orang lain tanpa 

membedakan saudara, suku, ras, golongan, warna kulit, kedudukan sosial, jenis 

kelamin, dan tua ataupun muda. Kasih sayang di dalam kehidupan ini terbagi menjadi 

empat macam yaitu kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap sesama, 

kasih sayang terhadap lingkungan, dan kasih sayang terhadap Tuhan.  

 

a. Kasih Sayang Terhadap Keluarga 

 Keluarga adalah satu kesatuan dan pergaulan yang paling awal. Keluarga 

adalah gabungan dari beberapa orang yang ditandai oleh hubungan genelogis dan 

psikologis yang saling ketergantungan dengan karakteristiknya yang berbeda. 

Keluarga menggambarkan ikatan atau hubungan di antara anggota keluarganya yang 

diikat dengan berbagai sistem nilai. Kasih sayang di dalam keluarga adalah yang 

sangat penting dalam kehidupan anak maupun orang tua. Seorang anak merasa 
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diterima oleh orang tua apabila ia diperhatikan dengan penuh kasih sayang dan 

ketulusan. Bentuk dari kasih sayang di dalam keluarga dapat meliputi rasa 

menghormati antar anggota keluarga dan orang tua, mengasihi sesame saudara, 

melindungi sesama keluarga agar tercipta rasa aman, dan memberi pendidikan yang 

baik untuk anak.  

b. Kasih Sayang Terhadap Sesama 

 Dalam kehidupan bermasyarakat atau bertetangga, pemerintahan yang paling 

kecil adalah rukun tetangga (RT) yang berperan dimana orang-orang yang hidup di 

sekitar wilayahnya tersebut berusaha untuk membuat semacam keteraturan. 

Kehidupan yang dicita-citakan akan terlaksana apabila setiap komponen menyadari 

betapa pentingnya kehidupan yang penuh dengan keteraturan, dan berusaha 

menjalankan ketentuan yang berlaku. Nilai yang harus dimiliki oleh setiap anggota 

suatu kelompok adalah adanya rasa memiliki satu sama lainnya sehingga tidak ada 

rasa saling mementingkan diri sendiri. Bentuk dan wujud kasih sayang untuk sesama 

meliputi sikap responsif, empati, dan senyuman. Responsif berarti bersedia 

menanggapi orang lain. Menanggapi pembicaraan orang lain dengan cara mau 

mendengar apa yang disampaikan dengan penuh kerelaan dan kesabaran. Hal itu 

merupakan upaya untuk mendapatkan kesan yang positif. Responsif juga merupakan 

kesadaran diri untuk membantu memecahkan persoalan orang lain. Tanpa sikap yang 

responsif pastilah kita dianggap tidak memiliki kepribadian yang baik.  

 Sedangkan sikap empati adalah kemampuan (seolah-olah) menjadi diri orang 

lain. Empati berarti kita mampu membaca pikiran dari sudut pandang orang lain. 
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Empati adalah bentuk kasih sayang untuk mendekatkan diri dengan orang lain. 

Empati bukanlah sifat menjilat namun kepiawaian seseorang dalam membaca dan 

menyesuaikan diri dengan orang lain. Empati berarti munculnya kesadaran untuk 

selalu menghargai orang lain.  

 Senyuman adalah senjata pergaulan. Mampu memberikan pesona yang 

dahsyat dan kekuatan yang luar biasa. Senyum menjadi perekat magic yang 

mempererat hubungan antar manusia. Senyuman mampu mencairkan kebekuan dalam 

interaksi yang sedang berlangsung. Sulit dibayangkan apa jadinya kalau komunikasi 

yang kita bangun tanpa percikan senyuman. Jika kita menghadirkan senyuman yang 

menawan saat berinteraksi dengan orang lain, pastilah orang begitu terkesan dan 

antusias menyambutnya. Senyuman adalah bentuk kasih sayang tulus yang dapat 

langsung terpancar dari wajah atau raut muka kita. Selain itu, senyuman juga dapat 

mengendorkan otot-otot yang kaku. Senyum dapat menjadi teman yang baik saat 

kejenuhan datang melanda. Karena itu tidak ada yang menyangkal bahwa senyuman 

merupak fondasi dari komunikasi antar manusia dalam kehidupannya.  

d. Kasih Sayang Terhadap Lingkungan 

 Jika melihat kenyataan di zaman ini, kita dapat melihat bahwa hampir 

sebagian masyarakat tidak perduli dengan lingkungan. Hal itu menunjukkan bahwa 

kasih sayang mereka terhadap lingkungan lambat laun semakin menipis. Banyak 

terjadi penebangan hutan secara liar sehingga sebagian hutan-hutan menjadi gundul, 

membuah sampah sembarangan, atau tidak perduli dengan lingkungan. Sehingga 

untuk mewujudkan rasa sayang kita terhadap lingkungan, seharusnya kita melakukan 
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hal-hal yang dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan sekitar, seperti 

tidak membuang sampah sembarangan, melestarikan lingkungan, dan peduli terhadap 

lingkungan.  

c. Kasih Sayang Terhadap Tuhan 

 Kasih sayang kepada Tuhan berarti mencintai Tuhan dengan cara mentaati 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita adalah makhluk Tuhan yang paling 

sempurna sudah sewajarnya manusia mengabdi dengan sepenuh hati kepada 

Tuhannya. Jadi sebagai manusia yang percaya dengan adanya Tuhan, maka sebaiknya 

kita taat beribadah dan menjauhi larangan-Nya (Pracintia, 2013). 

F.3. Film 

 Film merupakan alat komunikasi massa yang muncul pada akhir abad ke-19. 

Komunikasi massa adalah benar-benar teori komunikasi massa yaitu setiap teori 

harus relevan dengan media,khalayak, waktu, kondisi, dan teoritikus (Baran dan 

Davis, 2009:22). Film merupakan alat komunikasi yang tidak terbatas ruang 

lingkupnya di mana di dalamnya menjadi ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses 

pembelajaran massa. Menurut Sobur kekuatan dan kemampuan film menjangkau 

banyak segmen sosial, yang membuat para ahli film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi membentuk suatu pandangan dimasyarakat dengan muatan pesan di 

dalamnya. Hal ini didasarkan atas argument bahwa film adalah potret dari realitas di 

masyarakat (Sobur, 126:2004). 

G. Metode Penelitian  
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 Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yang bersifat kuantitatif. 

Tujuan dari analisis isi adalah merepresentasikan kerangka pesan secara akurat. 

Analisis isi menurut Krippendorff (1991: 15) adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya.       

 Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan perangkat statistik. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.  

G.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian disini adalah penggalan seluruh  shot dan scene 

dalam film Bidadari-Bidadari Surga Karya Sony Gaokasak yang menggambarkan 

pesan kasih sayang terhadap keluarga, kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang 

terhadap lingkungan, dan kasih sayang terhadap Tuhan berdasarkan kategori yang 

telah ditentukan dalam film.  

G.2 Unit Analisis 

 Unit analisis merupakan elemen terkecil dan terpenting dari analisis isi. Unit 

analisis dapat berupa sebuah kata atau simbol tunggal, sebuah tema (pernyataan 

tunggal tentang sebuah objek) atau sebuah artikel lengkap. Dalam analisis film dan 

televisi, unit analisis dapat berupa karakter, akting, dialog atau seluruh program. 

Penelitian ini diarahkan pada tindakan berdasarkan perilaku dan dialog. Perilaku unit 
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analisisnya berupa kemunculan setiap shot yang mengandung pesan kasih sayang 

yang dilakukan oleh tokoh dalam film. Dan dialog unit analisisnya yaitu berupa 

kalimat yang mengandung pesan kasih sayang yang muncul pada setiap scene dalam 

film Bidadari-Bidadari Surga. 

G.3 Satuan Ukur 

 Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan tindakan 

berdasarkan perilaku yang terdapat di shot dan dialog berupa jumlah kalimat yang 

mengandung pesan kasih sayang dari setiap scene pada kategori yang telah 

ditentukan peneliti dalam film Bidadari-Bidadari Surga. 

G.4 Struktur Kategori 

 Batasan dalam penelitian ini adalah sebuah tayangan dalam film yang 

difokuskan pada perilaku dan dialog yang berhubungan langsung dengan pesan kasih 

sayang dalam film yang akan di jadikan kategorisasi pada penelitian ini. Adapun yang 

menjadi kategorisasi pesan kasih sayang yang terdapat dalam film peneliti 

menentukan struktur kategori sebagai berikut : 

a. Kasih Sayang Terhadap Keluarga 

 Kasih sayang di dalam keluarga adalah yang sangat penting dalam kehidupan 

anak maupun orang tua. Seorang anak merasa diterima oleh orang tua apabila ia 

diperhatikan dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Bentuk dari kasih sayang di 

dalam keluarga dapat meliputi rasa menghormati antar anggota keluarga dan orang 

tua, mengasihi sesama saudara, melindungi sesama keluarga agar tercipta rasa aman, 
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dan memberi pendidikan yang baik untuk anak. Biasanya kasih sayang terhadap 

keluarga yang ada dalam film ini dilakukan oleh anak-anak kepada Ibunya atau kakak 

kepada adik-adiknya mencakup perilaku menghormati orang tua, mengasihi saudara, 

melindungi keluarga, dan memberi pendidikan yang baik untuk anak.  

1. Menghormati Orang Tua 

 Dalam film ini perilaku menghormati orang tua dilakukan oleh anak-anak 

terhadap Ibunya sebagai bentuk kasih sayang dalam keluarga dengan mencium 

tangan sebelum pergi atau berpamitan kepada orang tua.  

2. Mengasihi saudara 

 Perilaku mengasihi saudara dalam film ini dilakukan oleh seorang laki-laki 

maupun seorang perempuan kepada saudaranya yang mengalami kesulitan dengan 

usaha menghibur.  

3. Melindungi Keluarga 

 Dalam film ini perilaku melindungi keluarga dilakukan seorang perempuan 

untuk melindungi adik-adiknya dari serangan binatang buas dan berupaya agar adik-

adiknya tetap selamat dan merasa aman.  

4. Memberi Pendidikan Yang Baik Untuk Anak 

 Perilaku ini dimunculkan di dalam film sebagai bentuk kasih sayang seorang 

Ibu kepada anak-anaknya dan seorang kakak untuk adik-adiknya dengan mengajarkan 

hal hal yang baik dan menasehati untuk menjauhi hal-hal yang buruk.  

b. Kasih Sayang Terhadap Sesama 
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 Nilai yang harus dimiliki oleh setiap anggota suatu kelompok adalah adanya 

rasa memiliki satu sama lainnya sehingga tidak ada rasa saling mementingkan diri 

sendiri. Bentuk dan wujud kasih sayang untuk sesama meliputi sikap responsif, 

empati, dan memberi senyuman. 

1. Responsif 

 Responsif berarti bersedia menanggapi orang lain. Menanggapi pembicaraan 

orang lain dengan cara mau mendengar apa yang disampaikan dengan penuh kerelaan 

dan kesabaran. 

2. Empati 

 Perilaku empati dalam film ini dimunculkan oleh seorang laki-laki yang 

ditetuakan di desa untuk siaga membantu siapapun warga desa yang mengalami 

kesulitan.  

3. Memberi Senyuman 

 Perilaku ini dilakukan oleh hampir seluruh pelakon di dalam film untuk 

menciptakan rasa kekeluargaan dan keharmonisan dalam menjalin hubungan di dalam 

masyarakat.  

c. Kasih Sayang Terhadap Lingkungan  

  Untuk mewujudkan rasa sayang kita terhadap lingkungan, baiknya 

melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan 

sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melestarikan lingkungan, dan 

peduli terhadap lingkungan. Biasanya dalam film ini, perilaku ini ditunjukkan dengan 

melestarikan lingkungan dan mencintai binatang.  
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1. Melestarikan Lingkungan 

 Dalam film, tindakan ini dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki 

yang berniat baik melestarikan lingkungan dengan membuat hal-hal yang berdampak 

positif dan berguna bagi lingkungannya. 

2. Mencintai Binatang 

 Dalam film ini, tindakan ini dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki 

yang begitu mencintai binatang dan menyenangi binatang untuk dijaga dan 

dilestarikan sebelum punah.  

d. Kasih Sayang Terhadap Tuhan 

Kasih sayang kepada Tuhan berarti mencintai Tuhan dengan cara mentaati perintah-

Nya dan menjauhi larangan-Nya. Kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna 

sudah sewajarnya manusia mengabdi dengan sepenuh hati kepada Tuhannya. Dalam 

film, perilaku mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan taat beribadah dan menjauhi 

larangan. 

1. Taat Beribadah 

 Dalam film ini perilaku taat beribadah ditunjukkan oleh keluarga seorang ibu 

yang semuanya taat beribadah dan selalu mengingat Allah.  

2. Menjauhi LaranganNya 

 Biasanya di dalam film, perilaku ini ditunjukkan seseorang yang memiliki 

kesempatan untuk berbuat jahat namun ia menolak melakukannya karena takut 

kepada Allah dan berusaha menghindarinya. 
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G.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah melihat dan mengamati film “Bidadari-Bidadari Surga” tersebut, untuk 

memperoleh data berupa tindakan berdasarkan perilaku dan dialog yang mengandung 

pesan kasih sayang. Kemudian data dimasukkan kedalam kategori kasih sayang. 

Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar coding per 

kategori seperti contoh berikut (lihat tabel 1).   

Table 1. 1  

Lembar Coding 

 

Shot/Scene Kasih Sayang 

 Kasih Sayang 

Terhadap 

Keluarga 

Kasih Sayang 

Terhadap 

Sesama 

Kasih 

Sayang 

Terhadap 

Lingkungan 

Kasih 

Sayang 

Terhadap 

Tuhan 

 KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9 KS10 KS11 

            

Jumlah            

 

Keterangan : 

KS1 : Menghormati orang tua  KS8 : Melestarikan lingkungan 

KS2 : Mengasihi saudara   KS9 : Mencintai binatang 

KS3 : Melindungi keluarga   KS10 : Taat beribadah 

KS4 : Memberi pendidikan untuk anak KS11 : Menjauhi LaranganNya  

KS5 : Responsif 
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KS6 : Empati 

KS7 : Memberi Senyuman 

Kemudian data dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah perhitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan shot 

dari masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Table 1.2 

Lembar Distribusi Frekuensi. 

 
Kategori Kasih Sayang Terhadap Keluarga 

Kasih Sayang 

Terhadap 

Keluarga 

Kemunculan 

∑ % 

Menghormati 

orang tua 
  

Mengasihi 

Saudara 
  

Melindungi 

Keluarga 
  

Memberi 

pendidikan 

untuk anak 

  

 

Table 1.3 

Lembar Distribusi Frekuensi. 

 
Kategori Kasih Sayang Terhadap Sesama 

Kasih Sayang 

Terhadap 

Sesama 

Kemunculan 

∑ % 

Responsif   

Empati   

Memberi 

Senyuman 
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Table 1.4 

Lembar Distribusi Frekuensi. 

 
Kategori Kasih Sayang Terhadap Lingkungan 

Kasih Sayang 

Terhadap 

Lingkungan 

Kemunculan 

∑ % 

Melestarikan 

Lingkungan 
  

Mencintai 

Binatang 
  

 

Table 1.5 

Lembar Distribusi Frekuensi. 

 
Kategori Kasih Sayang Terhadap Tuhan 

Kasih Sayang 

Terhadap Tuhan 

Kemunculan 

∑ % 
Taat Beribadah   

Menjauhi 

LaranganNya 
  

 

Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan perhitungan persentase dari populasi angka indeks 

untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai kasih sayang terhadap keluarga, 

kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap lingkungan, dan kasih sayang 

terhadap Tuhan yang terdapat dalam film Bidadari-Bidadari Surga. 



36 

 

G.6 Teknik Analisis Data       

 Teknik analisis data penelitian ini dimulai dari data-data yang terkumpul, 

kemudian data dari lembaran coding tersebut dimasukkan ke dalam tabel  distribusi 

frekuensi untuk memperjelas dan mengetahui frekuensi kemunculan shot ataupun 

scene dari tiap-tiap katagorisasi pada film yang diteliti. Kemudian setelah data dari 

lembar coding diisi peneliti melakukan perhitungan tingkat frekuensi shot ataupun 

scene yang muncul dari katagori-katagori tersebut. 

G.7 Uji Reliabilitas 

   Untuk menghitung kesepakatan (percentage of agreement) dari hasil 

penilaian para koder, peneliti menggunakan rumus oleh Ole R. Holsty (1969) sebagai 

berikut: 

 

Keterangan: 

CR = Reliablitas antar coder (Coefficient Reliability) 

M   = Jumlah pernyataan yang sama 

N1 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 1 

N2 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 2 

Dari hasil  reliabilitas yang terdapat dengan rumus diatas, lalu hasil kembali 

diukur dengan rumus Scoot guna memperkuat hasil uji reliabilitas diatas tersebut. 
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Keterangan: 

 Observed agreement adalah presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (yaitu nilai CR). 

 Expected agreement adalah presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu 

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reabilitas kategorisasi adalah 

0,75, yang berarti apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih data yang didapat 

dinyatakan valid atau reliable, dan begitu pula sebaliknya. 

 


