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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Film berperan sebagai sarana baru yang memuat sebuah pesan yang akan 

disebarluaskan kepada khalayak. Pesan film terkadang mutlak sebagai suatu 

hiburan bagi sebagian orang. Secara teknis, film menyampaikan pesannya 

melalui ide cerita, peristiwa, musik, drama dan sebagainya. Hal itu merupakan 

bentuk perkembangan lebih lanjut dari fungsi film yang dapat menciptakan 

kesejukan dalam hati kita, yang sering kita sebut sebagai hiburan. Dengan 

demikian jika ditinjau dari fenomenalnya, maka secara umum film mempunyai 

peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang tersembunyi (McQuail, 

1989: 13). 

Denis McQuail (Sumarno, 1996: 13) menyatakan bahwa film berperan 

sebagai sarana cara yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang 

menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis lainnya pada 

masyarakat umum. Film disini merupakan perwujudan dari seluruh realitas 

kehidupan dunia yang luas dalam masyarakat, oleh karena itu film mampu 

menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional 

penonton, seolah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita 

tersebut. Film menunjukkan sebuah dinamika kehidupan masyarakat namun 

yang direkam di atas sebuah media berupa pita selluloid atau bahan lainnya, 

yang membentuk sebuah gambar dan suara dan bisa dinikmati oleh khalayak 

masyarakat untuk menyampaikan suatu pesan khusus kepada masyarakat. 
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Seperti kita ketahui bersama bahwa film merupakan sebuah alat untuk 

menyapaikan pesan yang efektif dalam mempengaruhi khalayak dengan pesan-

pesan yang disampaikannya. Film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat melalui mnuatan pesan-pesannya (message) Alex Sobur (2003,hal 

127). Tema-tema yang diangkat di dalam film menghasilkan sebuah nilai-nilai 

yang biasanya didapatkan di dalam sebuah pencarian yang panjang tentang 

pengalaman hidup, realitas social, serta daya karya imajinatif dari sang 

penciptanya dengan tujuan dalam rangka memasuki ruang kosong khalayak 

tentang sesuatu yang belum diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin 

dicapainyapun sangatlah bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap 

tema-tema yang diangkat di dalam film tersebut. 

Film Soegija merupakan salah satu film karya anak bangsa yang 

menceritakan tentang kisah kemanusiaan dalam uapaya merebut kemerdekaan. 

Film ini ingin melukiskan kisah-kisah kemanusiaan di masa perang kemerdekaaan 

bangsa Indonesia (1940-1949). Adalah Soegija (diperankan Nirwan Dewanto) 

yang diangkat menjadi uskup pribumi dalam Gereja Katolik Indonesia. Baginya 

kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul, dan ragamnya. 

Dan perang adalah kisah terpecahnya keluarga besar manusia. Ketika 

Jepang datang ke Indonesia (1942), Mariyem ( Annisa Hertami) terpisah dari 

Maryono (Abe), kakaknya. Ling Ling (Andrea Reva) terpisah dari ibunya (Olga 

Lydia). 
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Tampaknya keterpisahan itu tidak hanya dialami oleh orang-orang yang 

terjajah, tetapi juga oleh para penjajah. Nobuzuki (Suzuki), seorang tentara 

Jepang dan penganut Budhist, ia tidak pernah tega terhadap anak-anak, karena 

ia juga punya anak di Jepang. Robert ( Wouter Zweers), seorang tentara Belanda 

yang selalu merasa jadi mesin perang yang hebat, akhirnya juga disentuh hatinya 

oleh bayi tak berdosa yang ia temukan di medan perang. Ia pun rindu pulang, ia 

rindu Ibunya. 

Di tengah perang pun Hendrick (Wouter Braaf) menemukan cintanya 

yang tetap tak mampu ia miliki karena perang. Soegija ingin menyatukan kembali 

kisah-kisah cinta keluarga besar kemanusiaan yang sudah terkoyak oleh 

kekerasan perang dan kematian. 

Beberapa waktu lalu tersebar pesan lewat blackberry messenger perihal 

ajakan penolakan film Soegija arahan sutradara Garin Nugroho. Ajakan 

penolakan film Soegija dikarenakan kekhawatiran sebagian pihak atas 

propaganda Kristenisasi yang terdapat dalam film tersebut. Soegija sendiri 

diangkat dari cuplikan kisah tokoh nasional, Albertus Soegijapranata (25 

November 1896-10 Juli 1963), di mana beliau menjadi warga pribumi pertama 

yang berhasil menjadi uskup dan beroleh pendidikan keuskupan di Eropa. 

Meski diangkat dari cuplikan kisah nyata Soegijapranata, pihak SET Film 

(perusahaan film bentukan Garin Nugroho-red) menolak menyebut film ini 

sebagai film biografi. Karena film ini akan lebih berfokus pada saat Soegija sudah 

menjadi uskup hingga tahun 1949. Film ini lebih menyorot kepada peran Soegija 
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dalam perjuangan melawan pendudukan Belanda serta Jepang melalui jalur 

diplomasi. Apa yang dilakukan Soegija tersebut kemudian membuatnya 

ditahbiskan sebagai salah satu pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia di 

tahun 1963. (baca kembali artikelnya 

Adapun yang menjadi kekhawatiran pihak yang mengajak boikot fim 

Soegija adalah tokoh Soegijapranaya merupakan seorang Muslim (yang 

dibesarkan dari keluarga Muslim-red), namun akhirnya memutuskan berpindah 

keyakinan setelah Soegija melihat nilai-nilai filosofis Kristiani yang sering 

dilihatnya. Soegija sendiri dalam biografinya, memang disebutkan bersekolah di 

sekolah pendidikan Belanda. 

Respon terhadap penyebaran ajakan penolakan film Soegija sendiri, 

kemudian ramai dibicarakan di jejaring sosial, Twitter. Sebagai medium yang 

nyaris tanpa sensor tersebut, setiap pengguna Twitter memang bisa berbicara 

apa saja. Salah satu akun Twitter yang memberikan informasi tentang adanya 

penyebaran blackberry messenger berantai perihal penolakan/boikot film 

Soegija adalah akun @BurhanMuhtadi. 

Akun yang dalam profilnya menyebut sebagai peneliti dan salah satu 

dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dan Paramadina itu menyebutkan 

bahwa ia mendapat blackberry messenger berantai yang mengajak boikot 

terhadap film Soegija. Pelarangan tersebut belum diketahui disebarkan oleh 

pihak mana. Namun, terkait dengan kehebohan aksi Front Pembela Islam (FPI) 
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yang menentang konser Lady Gaga, kekhawatiran akan kebebasan mengeluarkan 

ekspresi seni menjadi lebih besar. 

Soegija melibatkan beberapa aktris pendatang baru, seperti Anisa 

Trihaptami, yang memerankan karakter bernama Mariem. Sosok Soegijapranata 

diperankan oleh Nirwan Dewanto (penulis puisi dan aktivis seni di komunitas 

Salihara). Beberapa aktor internasional yang memegang peran penting di Soegija 

antara lain, Wouter Braaf, aktor asal Belanda yang berperan sebagai wartawan 

bernama Hendrik. Lalu ada Wouter Zweers yang berperan sebagai seorang 

tentara NICA yang tampak sebagai pria brengsek di trailer-nya. Lalu ada aktor 

Jepang bernama Suzuki yang memerankan karakter tentara Jepang bernama 

Nobusuki. 

Soegija merupakan produksi dari Studi Audio Visual Pusat Kata Ketik, 

sebuah lembaga pendidikan bagi yang tertarik di dunia film dan berpusat di 

Yogyakarta. Dana untuk film Soegija merupakan hasil investor yang digalang 

lewat sebuah kelompok bernama Komunitas Warung Kopi (KWK) yang 

beranggotakan antara lain Garin Nugroho, Djaduk Ferianto, G. Budi Subanar SJ, 

Heru Kesawa Murti, Tri Giovanni, Tatang Maruto Paksi, Murti Hadi Widjayanto SJ, 

J.B. Kristanto, dan Haryo Sentanu Murti. 

Dari sinopsis cerita yang telah diuraikan diatas dan adanya konflik tentang 

pencekalan terhadap film ini, peneliti tertarik untuk mengetahui pesan moral 

dalam film Soegija karya Garin Nugroho ini. Karena selain sisi kemanusiaan dalam 

film ini juga terkandung pesan moral. Untuk mengetahui kandungan pesan moral 
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sosial dalam film Soegija, peneliti menggunan teknik analisis isi dalam 

menguraikan frekuensi kemunculan pesan moral sosial di dalamnya.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah seberapa besar frekuensi kemunculan pesan moral sosial 

dalam film Soegija karya Garin Nugroho ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

pesan moral sosial dalam film Soegija karya Garin Nugroho  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan referensi 

tentang pesan moral sosial pada penelitian sejenis selanjutnya. Serta 

mampu menambah wawasan penelitian khususnya pada ranah 

analisis isi 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi refleksi bagi para sineas 

khususnya mahasiswa yang ingin menjadi seorang sineas tentang arti 

penting sebuah pesan dalam film 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Film 

Sesuai dengan Undang- undang perfileman No.6 tahun 1992, Bab1, 

Pasal 1 menyebutkan bahwa:yang dimaksud dengan film adalah karya cipta 

seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar 

yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita 

selluloid, pita video, piringan video dan atau bahan hasil temuan teknologi 

lainnya dalam bentuk, jenis, ukuran, melalui kimiawi, proses elektronik atau 

proses lainnya atau tanpa suara yang dapat mempertunjukkan atau 

ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik dan atau lainnya 

(Baksin, 2003:6). 

Film merupakan sebuah alat untuk menyapaikan pesan yang efektif 

dalam mepengaruhi khalayak dengan pesan-pesan yang disampaikannya. 

Film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat melalui muatan 

pesan-pesannya (message) (Sobur, 2004:127). Tema-tema yang diangkat di 

dalam film menghasilkan sebuah nilai-nilai yang biasanya didapatkan di 

dalam sebuah pencarian yang panjang tentang pengalaman hidup,realitas 

sosial,serta daya karya imajinatif dari sang penciptanya dengan tujuan dalam 

rangka memasuki ruang kososng khalayak tentang sesuatu yang belum 

diketahuinya sama sekali sehingga tujuan yang ingin dicapainyapun 

sangatlah bergantung pada seberapa antusias khalayak terhadap tema-tema 

yang diangkat di dalam film tersebut. 
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Tema-tema di dalam film biasanya tidak lepas dari masalah yang 

memang selama ini telah menjadi sebuah realita di dalam kehidupan seperti 

tema cinta,keluarga,perjalanan hidup serta hal-hal yang memang selama ini 

menjadi daya ktetif imajiantif sang pembuat film, seperti film kartun, 

animasi, dsb. Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda 

itu termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama dengan baik dalam 

upaya mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting di dalam film 

adalah gambar dan suara; kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-

suara lain) yang serentak mengiringi gambar-gambar dan musik film. 

1.1. Jenis Film (Genre Film)  

Pada dasarnya genre atau jenis film ada bermacam-macam. 

Sebenarnya tidak ada maksud tersendiri dengan pemisahan tersebut namun 

secara tidak langsung dengan hadirnya film dengan karakter-karakter 

tertentu, memunculkan pengelompokkan tersebut. Beberapa genre film 

menurut M. Bayu Widagda & Winastwan Gora S (2004:26) sebagai berikut : 

a. Action – laga 

Film yang bertema laga dan mengetengahkan tentang perjuangan hidup 

dengan bumbu utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan dengan 

pertarungan hingga akhir cerita. 

b. Comedi - humor 

Film ini mengandalkan kelucuan sebagai factor penyajian utama. Genre 

jenis ini tergolong paling disenangi, dan merambah segala usia 

segmentasi penonton. Tetapi termasuk paling sulit dalam menyajikannya, 
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apabila kurang waspada komedi yang ditawarkan terjebak humor yang 

sleptick, terkesan memaksa penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 

c. Roman - Drama  

Roman–drama adalah genre film yang popular di kalangan masyarakat 

penonton film. Faktor perasaan dan kehidupan nyata ditawarkan dengan 

senjata simpati dan empati penonton terhadap apa yang diceritakan dan 

apa yang disuguhkan. Kunci utama kesuksesan film bergenre roman-

drama ini yaitu tema- tema klasik permasalahan kehidupan manusia yang 

tak pernah puas terjawab. 

d. Misteri – Horor 

Misteri–horor adalah sebuah genre khusus dunia perfilman. Dikatakan 

genre khusus karena bahasannya sempit dan berkisar pada hal yang itu-

itu saja, namun genre ini mendapat perhatian yang lebih dari penonton. 

Hal ini disebabkan keingintahuan manusia pada sebuah dunia yang 

membuat mereka selalu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya 

terjadi di dunia lain tersebut. Seiring dengan perkembangan film, maka 

asumsi para sineas muda ataupun produser film semakin beragam 

tentang  jenis film yang pernah diproduksi.  

Menurut Heru Efendy dalam buku Mari Membuat Film (Effendy,  

2002:11) dijelaskan masing-masing pengertian dari jenis-jenis film yang ada 

dalam perkembangannya dewasa ini, sebagai berikut : 

a. Film Dokumenter (Documentary Films) 

Jenis film dokumenter adalah film yang menyajikan relita melalui 
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berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Namun harus 

diakui, bahwa film documenter tidak lepas dari tujuan penyebaran 

informasi, pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok 

tertentu. 

b. Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek adalah kurang dari 60 menit. Sebagian besar 

pembuat film menjadikan film cerita pendek sebagai batu loncatan untuk 

kemudian memproduksi film cerita panjang. Jenis film ini banyak 

dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi atau jurusan 

film yang sedang menempuh mata kuliah produksi film. 

c. Film Cerita Panjang (Feature-Length Film) 

Film cerita panjang adalah film dengan durasi lebih dari 60 menit, dapat 

dikatakan lazimnya film ini adalah antara 60-100 menit. Film ini diputar di 

bioskop atau 21 yang ada di kota-kota besar. Terkadang film cerita 

panjang juga diproduksi di atas durasi 180 menit, seperti film hasil 

produksi India dan Hollywood. 

d. Film-film Jenis Lain 

Ada beberapa film jenis lain selain penjabaran jenis-jenis film diatas, 

diantaranya yang termasuk dalam film-film jenis lain adalah Profil 

Perusahaan (Corporate Profile), Iklan Televisi (TV Commercial), Program 

Televisi (TV Programme), dan Video Klip (Music Video). 
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2. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa 

 Dalam buku Hafied Cangara yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi 

(2003:4), secara sederhana proses komunikasi adalah penyampaian pesan 

dari komunikator ke komunikan melalui media tertentu. Komunikasi juga 

merupakan satu aktivitas yang sangat mendasar (fundamental) dalam 

kehidupan manusia, karena komunikasi sudah menyatuh dalam diri manusia 

sejak manusia itu lahir, sehingga komunikasi itu dianggap sebagai kebutuhan 

manusia untuk saling berhubungan dengan sesamanya.  

Menurut Jalaludin Rahmat dalam buku Komunikasi Massa Suatu 

Pengantar (Winarni, 2003:6), menjelaskan komunikasi massa merupakan 

jenis komunikasi yang ditunjukkan kepada sejumlah khalayak yang tersebar 

heterogen, dan anonim melalui media cetak/elektronik sehingga pesan yang 

sama dapat diterima secara serentak. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film memiliki muatan yang 

kompleks, dari produser, pemain hingga seperangkat kesenian yang lain 

yang sangat mendukung seperti musik, seni rupa, teater, dan seni suara. 

Semua unsur tersebut terkumpul menjadi komunikator dan bertindak 

sebagai agen transformasi budaya (Baksin, 2003:2). 

Sebagai medium atau suatu cara untuk berkomunikasi, dalam sebuah 

film ada sesuatu yang ingin disampaikan pada penonton. Dalam film, cara 

berkomunikasinya adalah cara bertutur ada tema, tokoh, cerita, secara 

audiovisual, yang pada akhirnya mengkomunikasikan suatu pesan, emplisit 

maupun implisit secara dramatik. 
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Menurut Seno Gumira Ajidarma dalam bukunya Layar Kata 

menyebutkan bahwa sebuah film dianggap berhasil berkomunikasi secara 

baik jika berhasil menyampaikan pesan secara mengesankan. Mengesankan 

disini dicontohkan Seno pada kasus penonton yang tidak hanya tahu bahwa 

peristiwa dalam film itu mengharukan, melainkan juga ikut terharu ketika 

menyaksikannya (Ajidarma, 2000:6-7). 

Sementara menurut Graeme Turner dalam buku Film, Ideologi dan 

Militer, Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia karya Budi Irawanto 

menegaskan bahwa perkembangan teori film belakangan ini 

mengungkapkan substansi film lebih sebagai praktik sosial, dimana film tidak 

hanya dipesani sebagai ekspresi seni pembuatnya, tetapi melibatkan 

interaksi yang kompleks dari setiap elemen pendukung, mulai proses 

produksi, distribusi, maupun eksibisinya. Dalam perspektif praktik sosial, 

diasumsikan adanya interaksi antara film dengan ideologi kebudayaan, 

dimana film diproduksi dan dikonsumsi. Selain itu, pesan dalam sebuah film 

bisa merupakan gambaran dari realita yang ada dalam masyarakat. Konsep 

ini lebih melihat film sebagai refleksi masyarakat ini. (Irawanto, 1999:10-11). 

Garth Jowett (Irawanto, 1999:13) berpendapat bahwa film merupakan 

potret dari masyarakat di mana film itu dibuat. Film selalu merekam realitas 

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

diproyeksikan ke atas layar. Pesan yang dikomunikasikan melalui media film, 

selain bertujuan untuk menghibur dan memberi penerangan pada 
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masyarakat, ternyata juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi 

pendapat masyarakat luas.  

Dalam temuannya, Budi Irawanto (1999:177) mengungkapkan bahwa 

pada masa pemerintahan Orde Baru, sinema Indonesia bisa digunakan 

sebagai medium hegemoni militer. Melalui film-film yang diklaim sebagai 

film sejarah, keunggulan perjuangan bersenjata yang dilakukan oleh militer 

lebih dominan dipresentasikan dibandingkan dengan perjuangan diplomasi 

oleh elit politik sipil. Maka terbentuklah citra bahwa militerlah yang telah 

membentuk dan menjaga bangsa ini, yang akhirnya diyakini masyarakat 

bahwa kemerdekaan Indonesia lebih sebagai buah dari perang 

kemerdekaan, bukan hasil dari revolusi.  

Askurifai Baksin dalam bukunya “Membuat Film Indie Itu Gampang” 

menyebutkan bahwa salah satu unsur komunikasi yang perlu dibahas lebih 

mendalam melalui penelitian ini adalah unsur pesan, dimana gagasan dari 

apa yang ingin disampaikan kepada khalayak luas terangkum didalamnya. 

Dalam kajian film, pesan komunikasi terwujud dalam cerita dan misi yang 

dibawa film tersebut serta terangkum dalam bentuk drama, action, komedi 

atau horor. Jenis inilah yang dikemas oleh sutradara sesuai dengan tendensi 

masing-masing, dan tujuan yang berbeda-beda (Baksin, 2003 :2). 

Demikian juga dengan pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

melalui sebuah film, bisa mempengaruhi – menimbulkan efek dengan 

maksud tertentu. Terlepas apakah maksud mempengaruhi itu bersifat jelas 

dan langsung, atau sebaliknya. Dampak isi pesan dari sebuah film pada 
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masyarakat juga bisa dilihat dari sejumlah penelitian film yang mengambil 

berbagai topik seperti pengaruh film terhadap anak, film dan agresivitas, dan 

masih banyak lagi. Dalam sebuah media massa termasuk juga media film, 

semua pesan yang terkandung dapat ditangkap dan dipahami degan cara 

menganalisanya. Pada dasarnya studi media massa mencakup pencarian 

pesan dan pesan yang terdapat didalamnya (Irawanto, 2003 :27). 

 

3. Pesan Moral 

Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih mendalam 

dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan merupakan salah satu 

komponen dalam kamunikasi yang harus dipenuhi, selain komunikator dan 

komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen ini tidak ada maka 

komunikasi pun tidak ada. Proses penyampaian pesan  cara, atau teknik 

penyampaian pesan merupakan salah satu indikator bagi keberhasilan 

aktivitas komunikator 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, 

nasehat/permintaan dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. Pesan 

tidak dapat lepas dari komunikan massa yang bersifat umum (Public). Karena 

ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan umum jadi tidak 

ditujukan kepada perorangan / kepada sekelompok orang tertentu.Pesan 

dalam komunikasi dikonsepsikan sebagai alat pengaruh sosial. 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan 

dampak – dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek- efek 
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tertentu. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang telah dilakukan 

seperti pengaruh tayangan film terhadap anak. Dalam sebuah media massa 

termasuk juga media film, semua pesan yang terkandung dapat ditangkap 

dan dipahami dengan cara menganalisanya. Pada dasarnya studi media 

massa mencakup pencarian pesan dan makna yang terdapat didalamnya 

Moral dari estimologi bahasa berasal dari bahasa latin yang berarti 

kebiasaan,adat. (K. Bertens, 1994:5). Moralitas mempunyai arti yang sama 

dengan moral, hanya ada nada yang lebih abstrak. Moralitas adalah sifat 

moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan baik dan 

buruk. (K. Bertens, 1994:7) 

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita 

berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moral 

mencangkup tentang baik buruknya perbuatan manusia(Poespoprodjo. W, 

1986,102). Moral dapat obyektif dan juga dapat menjadi subyektif. Moral 

obyektif memandang perbuatan sebagai sebuah perbuatan yang telah 

dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela dari pihak pelaku. 

Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi 

penguasaan dirinya dizinkan dengan sukarela menghendaki macam 

perbuatan tersebut. Sedangkan moral subyektif adalah moral yang 

memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan 

persetujuan pelaku sebagai individu pula yang dipengaruhi, dikondisiskan, 

oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya dan sifat-sifat 

pribadi lainnya. 
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Jika dilihat dari benar salahnya moral dapat intrinsik dan ekstrinsik. 

Disini moral intrinsik memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas 

lepas dalam setiap hukum yang positif. Yang dimaksud memandang disini 

yaitu apakah perbuatan baik atau buruk pada hakikatnya, bukan apakah 

seseorang telah memerintahkannya atau telah melarangnya. Moral 

ekstrinsik adalah moral yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang 

diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang kuasa atau oleh hukum 

positif: Baik dari manusia asalnya maupun dari Tuhan Semua bentuk 

moralitas itu ditentukan oleh konvensi, bahwa semua bentuk moral itu 

adalah resultan dari kehendak seseorang yang dengan semau-maunya 

memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatn tertentu tanpa 

mendasarkan atas sesuatu yang intrinsik dalam perbuatan manusia itu 

sendiri atau pada hakikatnya manusia disebut sebagai aliran positivisme 

moral (Poespoprodjo. W, 1988,103).  

Disebut seperti itu karena, menurut aliran tersebut, semua moralitas 

bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat (Natural Law). 

Menurut teori tersebut perbuatan dianggap benar atau salah berdasar atas 

(Poespoprojo, 1988:115) : 

1. Kebiasaan Manusia. 

Pendapat ini dipegang oleh para filsuf seperti spencer, 

Nietzsche, comte, dan karl marx. moral kebiasaan bisa 

mendapatkan kekuatan hukum dan memberikan moralitas 

ekstrinsik pada jenis perbuatan yang indiferen sifatnya. Tetapi tidak 
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semua moral dapat didasarkan atas adat kebiasaan karena 

sementara adat kebiasaan tidak dapat di hapuskan dan beberapa 

jenis perbuatan tidak pernah dapat dijadikan adat kebiasaan. 

Satu-satunya alasan untuk itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan 

ini, baik atau buruknya tidak bergantung kepada adat kebiasaan 

apapun. Dan adat kebiasaan bukanlah sumber dari semua sumber 

moralitas. 

2. Hukum-Hukum Negara. 

Hobbes dan Rousseau berkata bahwa sebelum 

pembentukan Negara tidak terdapat moralitas. Moraliatas disini 

adalah ketaatan atau ketidaktaatan kepada hukum sipil. Negara 

dapat memberikan moralitas ekstrinsik kepada jenis perbuatan yang 

Indefern sifatnya. Tetapi tiada Negara yang sepenuhnya semau-

maunya dalam hukum-hukumnya. Terdapat perbuatan-perbuatan 

lain yang setiap Negara harus melarangnya, karena kehidupan 

manusia itu sendiri menuntut hal ini. Perbuatan perbuatan ini telah 

bermoral atau tidak bermoral sebelum ada Negara. 

3. Moral Tuhan atau Dekrit Tuhan. 

Meskipun moralitas bergantung kepada kehendak Tuhan, 

Tuhan juga tidak bisa semau-mau-Nya dalam hal yang Dia kehendaki, 

kehendaknya bergantung kepada intelek-Nya, sedangkan baik 

intetelek maupun kehendak-Nya bergantung kepada esensi-Nya. 

Tuhan tidak dapat berlawanan dengan dirinya sendiri. Oleh karena 
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Dia sendiri tidak dapat berbuat menurut cara yang berlawanan 

dengan cara esensi-Nya yang tidak terbatas, Dia juga tidak dapat 

memerintahkan atau mengizinkan makhluknya berbuat seperti itu. 

 

Moral menyangkut kebaikan atau nilai kebenaran manusiawi, moral 

memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah dan segi lahiriah. Yang 

dimaksud disini adalah orang dianggap baik jika orang tersebut memiliki 

sikap batin yang baik dan melakukan perbaitan yang baik pula. Dengan kata 

lain moral dapat diukur dengan baik jika dua segi diatas diperhatikan dan 

ditinjau bersama. Namun hal tersebut juga menimbulkan kesulitan bagi kita, 

secara umum manusia dapat dinilai dari perbuatan lahiriyah sedangkan 

menyangkut batiniyahnya, hanya individu dan Tuhan yang tahu. Jadi dalam 

hal moral, Tuhanlah yang mampu menilai moral manusia secara tepat. Selain 

Tuhan, setiap manusia tentunya juga bisa menilai dirinya sendiri dengan 

memahami hatinya dan dengan membutuhkan bantuan orang lain yang 

dapat memberikan umpan balik yang objektif kepadanya 

(Hadiwardoyo,1990,6) 

Untuk menilai sikap batin dan perbuatan lahir dibutuhkan suatu alat, 

yakni ukuran moral. Ukuran moral dilihat dari dua segi berbeda yaitu hati 

nurani yang menyediakan ukuran subjektif dan norma yang menunjukkan 

ukuran objektif (umum). Norma diposisikan sebagai rambu-rambu hati 

nurani dalam membantu mencari kebaikan moral. (Hadiwardoyo, 1990:5) 
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Nilai dan norma etis banyak berasal dari agama. Kebudayaan adalah 

sumber lain yang melengkapinya. (K. Bertens, 1994:30). Dalam kehidupan 

ini, ribuan norma ditawarkan dan diperkenalkan kepada kita, bahkan ada 

juga beberapa norma yang dipaksakan pada kita. Norma yang ada dapat 

berasal dari orang tua, lingkungan, agama, negara dan media massa. Namun 

dibalik semua norma tersebut, garis besar norma tetap berasal dari nilai-niai 

Ketuhanan 

Sedangkan yang dimaksud hati nurani disini adalah merupakan pusat 

kepribadian, hati nurani manusia mengalami pertumbuhan seiiring 

berjalannya waktu, pertumbuhan hati nurani dapat berarti kemajuan namun 

dapat juga berarti sebuah kemunduran. Kemunduran dan kemajuan tersebut 

tergantung pada tanggapan lingkungan dan usaha individu sendiri. Meskipun 

tidak sebagai harga mati, lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan hati nurani individu. Perkembangan positif hati nurani dapat 

digambarkan misalnya sebagai berikut: semula hati nurani masih harus 

belajar norma-norma namun seiring waktu, ketika semakin dewasa individu 

maka kita mulai bisa membanding-bandingkan norma dan mencari makna 

terdalam dari norma-norma tersebut.   

Moral sebenarnya memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah 

dan segi lahiriah. Orang yang baik adalh orang yang memiliki sikap batin 

yang baik dan melakukan perbuatan yang baik pula. Sikap batin itu sering 

kali disebut hati. Orang yang baik mempunyai hati yang baik. Akan tetapi 
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sikap batin yang baik baru dapat dilihat oleh orang lain setelah terwujud 

dalam perbuatan lahiriah yang baik pula (Hadiwardoyo, 1990:13) 

Dalam bukunya ”moral dan masalahnya”, Hadiwardoyo (1990) 

membagi moral menjadi empat kategori, kategori yang dimaksud: 

1. Moral hidup : moral yang didalamnya menyangkut awal sebuah 

kehidupan, pemeliharaan kehidupan dan akhir sebuah kehidupan. 

Hidup selayaknya dilihat sebagai anugerah Tuhan yang amat 

berharga, karena hal tersebut maka seharusnya kita terpanggil 

untuk memeliharanya dan melindungi kehidupan sejauh mungkin. 

Pemeliharaan akan kehidupan merupakan sebuah rasa syukur atas 

anugerah tersebut. Kehidupan manusia merupakan kehidupan yang 

memiliki martabat yang paling tinggi diantara makhluk ciptaan 

Tuhan yang lain, maka manusia dalam keadaan apapun dan 

dimanapun harus mengargai kehidupannya sesuai dengan 

martabatnya yang luhur  

2. Moral seksual  : moral yang didalaminya mengandung nilai nilai 

kodrati sex dan seksualitas yang sudah diciptakan oleh tuhan. Yang 

dimaksud seksualitas disini adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kepribadian sebagai pria dan wanita. Secara 

kodrati, sex merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada 

manusia (pria dan wanita ) untuk mengungkapkan cinta dan 

meneruskan generasi manusia di bumi disertai pertanggung 

jawabannya kepada Tuhan. Begitulah sex dan sexualitas diciptakan 
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Tuhan dengan kemampuan dan keterarahan kodrati yang jelas, 

maka layak bagi manusia untuk berusaha setia pada rencana Ilahi 

tersebut. Wacana homo sexual, lesbian,onani, masturbasi, pedofillia 

dan free sex merupakan warna dalam kehidupan modernitas. 

Dalam hal ini banyak wacana yang ditinjau. Perkembangan psikologi 

telah mempengaruhi banyak pandangan seksualitas pada 

masyarakat. Contoh kasus homo dan lesbi, jika ditinjau dalam 

psikologis, hal ini tidak layak dibilang perbuatan amoral karena bisa 

saja individu yang bersangkutan ternyata memiliki kelainan mental 

seksual. Dalam kasus ini, individu tersebut membutuhkan 

pengertian penuh kasih sayang daripada teguran yang mendakwa. 

Tinjauan lain yang sangat penting mengenai masalah seksualitas 

adalah tinjauan agama, karena pengertian kodrati sex jelas berasal 

dari Tuhan maka segi agama sangat berpengaruh disini. Agama 

mengajarkan dengan jelas tentang masalah seksualitas dan hukum-

hukumnya, jadi masalah seksualitas yang melanggar norma hukum 

agama jelas dikategorikan perbuatan amoral dan dosa, dengan 

berbagai alasan yang menyertainya 

3. Moral perkawinan : yaitu moral yang didalamnya mangandung nilai 

nilai perkawinan yang sakral. Sudah lama perkawinan menjadi 

lembaga masyarakat, yakni kenyataan yang diakui, diatur, dan 

dilindungi oleh masyarakat. Mungkin lebih sedikit, lalu lebih ketat, 

dan akhir-akhir ini tampaknya mulai melonggar lagi, seperti tampak 
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di banyak negara industri. Pada umunya aturan masyarakat 

terhadap lembaga perkawinan/pernikahan bercorak dinamis, 

mengikuti perkembangan masyarakat di bidang-bidang lain. 

Pernikahan menyangkut hakikatnya sebagai ikatan pria dan wanita 

yang membenarkan hidup bersama antara keduanya, termasuk hak 

untuk tidur bersama dan mempunyai anak bersama. Ciri pernikahan 

yang baiak dalam mayoritas masyarakat adalah pernikahan yang 

monogami dan tidak bercerai namun tetap ada kemungkinan bagi 

suami istri untuk bertindak lain. Selebihnya nilai pernikahan selain 

sebagai lembaga masyarakat juga sebagai lembaga hukum negara 

dimana negara mengatur, mengakui dan melindungi lembaga 

pernikahan masyarakatnya. Selian itu pernikahan juga merupakan 

sebuah pangilan hidup dan lembaga agama maka nilai-nilai agama 

juga menjadi acuan yang baik dalam menjalani pernikahan.  

4. Moral sosial : moral yang didalamnya mengandung aturan normatif 

manusia sebagai makhluk sosial yang kehadiranya berpengaruh 

dengan banyak orang. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk 

yang berkembang dengan pengaruh banyak orang lain, dan 

kehadiranya sendiri pun juga ikut mempengaruhi perkembangan 

pribadi banyak orang lain. Perkembangan individu terjadi dalam 

hubungan-hubungan antar individu. Sebaliknya individupun dapat 

berkurang mutunya karena pengaruh orang lain, seperti halnya 

masyarakat dapat terganggu dalam perkembangannya oleh satu 
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atau beberapa warganya. Karena hubungan-hubungan dalam 

masyarakat begitu kompleks, kiranya baik kalau penilaian moral 

terhadap hubungan-hubungan tersebut kita laksnakan segi demi 

segi. Namun harus diingat bahwa segi yang satu dalam kenyataan 

selalau berkaitan dengan segi yang lain 

 

F. Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan 

kategorisasi ini akan memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 

2003:149). Berikut kategorisasi dari penelitian yang berjudul Pesan Moral 

Sosial dalam Film Soegija karya Garin Nugroho : 

1. Moral sosial berdasarkan hubungan antara manusia dengan 

manusia 

Dalam kategorisasi ini dapat diartikan tentang pola hidup manusia 

dalam bermasyarakat. Bagaimana dengan kualitas manusia dalam 

menjaga hubungan dengan masyarakat. Apakah terjadi pelanggaran 

atau sebaliknya. Sebagai contoh pelanggaran adalah penjajah belanda 

yang bertindak anarkhis terhadap penduduk pribumi tanpa rasa 

kasihan. Sedangkan contoh dari menjaga kualitas hubungan dalam 

bermasyarakat adalah tolong menolong antar sesama, saling kerja 

sama dan sebagainya. Berikut sub kategori pada kategori moral sosial 

berdasarkan hubungan antara manusia dengan manusia: 
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a. Saling tolong menolong 

b. Bekerja sama 

c. Bermusyawarah  

d. Melakukan tindak kekerasan dengan sesama manusia 

2. Moral sosial berdasarkan hubungan antara manusia dengan 

Tuhannya 

Kategorisasi ini dapat diartikan sebagai tingkat ketaatan manusia 

dalam berhubungan dengan tuhannya atau sebaliknya. Dalam film 

Soegija ini dapat dicontohkan seperti umat kristen yang rutin dalam 

berdoa, atau pada saat jepang datang yang kemudian merusak gereja. 

Berikut sub kategori dari kategori moral sosial berdasarkan hubungan 

antara manusia dengan Tuhannya: 

a. Beribadah 

b. Saling menghormati antar umat beragama 

3. Moral sosial berdasarkan hubungan antara manusia dengan alam 

Kategori ini dapat diartikan sebagai tingkat kualitas hubungan 

manusia dalam menjaga lingkungannya. Dalam hal ini dicontohkan 

ketika seorang individu yang merawat tanaman atau merusaknya. 

Berikut merupakan sub kategori dari kategori moral sosial 

berdasarkan hubungan antar manusia dengan alam: 

a. Menjaga kelestarian alam 

b. Merusak alam 
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G. Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantiatif. Deskriptif merupakan 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 ( Nasir, 1983: 63). 

Dasar dari penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi menurut Kerlinger 

dalam Dominick (2000,143) memahami analisis isi sebagai sebuah metode 

penelitian dan analisis komunikasi yang dilaksanakan secara sistematik, objektif 

dan bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa variabel. Jika 

menurut Krippendorf (1991,7) analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk 

membuat inferensi dengan mengidentifikasikan secara sistematik dan ojektif, 

karakteristik khusus dalam sebuah teks, selanjutnya meyakini karakter inferensial 

pengkodean unit-unit teks. Analisis isi bisa diartikan sebagai metode untuk 

menganalisis semua bentuk komunikasi : Surat kabar, buku puisi, lagu, cerita 

rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya. 

(Rakhmat,2002:89). Stone dalam Klaus krippendorf (1991:17) mengemukakan 

analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam 

sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-unit teks. 
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1. Unit Analisis 

Unit analisis dalam analisis isi ini adalah dialog maupun adegan yang ada 

pada film Soegija karya Garin Nugroho . Dimana setiap dialog dan adegan 

akan diambil dan kemudian dimasukkan kedalam kategori yang telah 

ditentukan. Hal ini berarti peneliti menggunakan unit analisis adegan 

maupun dialog untuk membatasi penelitian yang telah jelas dalam 

pengkategorian. 

2. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan adalah scene yang ada dalam film Soegija 

karya Garin Nugroho  yang berdurasi 98 menit 

3. Teknik Perolehan 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, 

untuk penelitian ini dilakukan pemutaran film versi DVD film. Selanjutnya 

untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding 

sebagai berikut : 

SCENE 

KATEGORISASI PESAN MORAL SOSIAL 

KATEGORI 1 KATEGORI 2 KATEGORI3 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A 3B 

1         

2         
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Keterangan : 

1A : Sub kategori pertama, saling tolong menolong 

1B : Sub kategori pertama, bekerja sama 

1C : Sub kategori pertama, bermusyawarah 

1D : Sub kategori pertama, melakukan tindak kekerasan 

2A : Sub kategori kedua, beribadah 

2B : Sub kategori kedua, saling menghormati antar umat beragama 

3A : Sub kategori ketiga, menjaga kelestarian alam 

3B : Sub kategori ketiga, merusak alam 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(AI), dimana menurut Kerlinger dalam Dominick (2000) memahami 

analisa isi sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi 

yang dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan bersifat kuantitatif, 

dengan tujuan untuk mengukur beberapa variabel. 

5. Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian untuk keakuratan data yang dihasilkan penelti 

menggunakan tehnik reliabilitas observasi (pengamatan) yang dibantu 

oleh dua orang pengamat untuk mencari tingkat persetujuannya. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Mula-mula Koder I dan Koder II bersama-sama melakukan koder 

dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-

sama. Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang 
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memuat alternative jawaban “√ “ dan “-”. Untuk mencapai tingkat 

reabilitas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefisian batasan 

kategori sedetail mungkin, memberiakn pengertian dan pelatihan 

terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan formula 

yang dibuat Holsty, yang digunakan untuk menentukan reabilitas data 

nominal.  

Menurut Dominick (2000,155-152) untuk menghitung 

kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti menggunakan 

rumus Holsty sebagai berikut:               

C.R =  

Keterangan : 

C.R  :  Coofisien 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. 

Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam 

‘Index of Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu 

kelompok kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. 

Rumus Scott adalah sebagai berikut: 

21

2

NN

M

+
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 Pi =  

 Pi    : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement adalah Jumlah persetujuan nyata antar pengkode 

yaitu CR. Dan Expected Agreement adalah jumlah persetujuan yang 

diharapkan karena peluang. 

Dari uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. 

Nilai kesepakatan yang dianggap reliabel menurut Lasswell (Ritonga, 

2004) menyebutkan kesepakatan antar juri 70 % - 80 % sudah cukup 

handal. 
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