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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Salah satu media Komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari 

hari adalah film. Film sendiri merupakan salah satu bentuk komunikasi yang ingin 

disampaikan oleh seorang pembuat film kepada khalayak masyarakat sebagai 

penikmat film. Film sebagai salah satu media masa, mempunyai kekuatan dan 

kemampuan dalam menjangkau banyak segmen sosial, karena film dipandang 

dapat memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat akan hiburan sebagai 

refreshing diwaktu senggang mereka menghadapi aktivitas hidup. Film 

merupakan suatu gambar hidup yang dibuat oleh seorang manusia untuk 

menggambarakan berbagai sisi kehidupan manusia. Pada dasarnya film yang 

dibuat menggambarkan mengenai kondisi sebenarnya kehidupan manusia. Film 

merupakan wujud dari semua realitas kehidupan sosial yang cukup luas dalam 

masyarakat, sehingga film mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, 

ketegangan dan benturan emosional khalayak sebagai penonton, seperti mereka 

ikut merasakan dan menjadi bagian dalam cerita film tersebut. Film menunjukkan 

sebuah dinamika kehidupan masyarakat namun yang direkam diatas sebuah media 

berupa pita selluloid atau bahan lainnya, yang   penonton.  

 Teknologi sebagai penyebaran informasi berkembang sangat cepat yang 

membawa perubahan sosial yang sangat besar bagi masyarakat. Seperti telepon 

seluler atau lebih dikenal dengan handphone, dimana setiap orang memiliki 
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handphone untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Oleh karena itu 

manusia dituntut untuk dapat berfikir cepat agar tidak ketinggalan informasi demi 

perkembangan hidup manusia itu sendiri. 

 Pesan tentang moral dapat disampaikan dalam media komunikasi massa, 

seperti pada media film. Seperti halnya dikemukakan oleh Sumarno (1996:28) 

bahwa film merupakan karya yang didalamnya mampu mengangkat sebuah 

realitas rekaan yang nantinya dapat dibandingkan dengan realitas yang terjadi 

pada masyarakat sebenarnya, sehingga film dapat memebentuk sebuah 

pemahaman tertentu kepada masyarakat yang nantinya dapat diambil pelajaran 

yang menghibur. 

 Tanpa mengesampingkan dunia perfilman di Indonesia namun film barat 

nampaknya lebih berkesan dari pada perfilman di Indonesia. Perfilman Indonesia 

terkesan lebih mengacu pada pasar. Dan itu bisa dilihat dari ketika film ada apa 

dengan cinta yang lagi booming pada saat itu sehingga perfilman di Indonesia 

berlomba - lomba untuk membuat film bertemakan cinta anak sekolah. Hal ini 

sangat berbeda dengan perfilman luar negeri mereka berlomba - lomba untuk 

menyajikan film yang berbeda dan berani menyajikan tema yang berbeda. Dan ini 

membutuhkan kreatifitas yang sangat tinggi juga. Kreatifitas merupakan modal 

yang sangat penting untuk membentuk film akan menjadi bagus atau menjadi 

tidak bagus, atau pesan yang disampaikan dalam film tersebut dapat dimengerti 

atau tidak kepada audien. 
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  Film merupakan dunia bisnis yang sangat menguntungkan bagi sebagian 

orang dan juga merupakan suatu wadah bagi orang orang yang berduit untuk 

menanamkam modalnya untuk bisnis yang menguntungkan. 

 Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat dewasa 

ini, telah membawa perubahan sosial yang sedemikian hebat. Media massa telah 

menjadi sumber dominan bukan saja bagi masyarakat dan kelompok secara 

kolektif untuk memperoleh gambaran dan citra realitas. Media massa mampu 

menyuguhkan segala informasi dan hiburan guna memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat. Dapat dikatakan, saat ini masyarakat tidak dapat terlepas dari media 

massa. Dalam dunia yang semakin mengglobal ini, media massa telah menjadi 

perpanjangan alat indera. Melalui media massa dapat diperoleh informasi tentang 

benda, orang, atau tempat yang tidak dialami secara laangsung. Dunia ini terlalu 

luas untuk dapat dimasuki semuanya. Media massa datang menyampaikan 

informasi tentang lingkungan sosial dan politik, televisi menjadi jendela kecil 

untuk meyaksikan berbagai peristiwa yang jauh dari jangkauan alat indra kita.  

 Film sebagai salah satu bentuk media massa dipandang mampu memenuhi 

permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat menghadapi aktivitas 

hidup sehari - hari. Dalam sisi yang lain film juga berperan sebagai sarana baru 

yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, 

musik, drama, humor, dan sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. 

Kehadiran film sebagian merupakan respon terhadap penemuan waktu luang 

diluar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan untuk menikmati waktu 

senggang secara hemat dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. Film secara tidak 
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langsung merupakan cerminan inspirasi, aspirasi serta potensi geniusitas 

kelompok masyarakat yang hidup dalam sebuah negara. Perkembangan pemikiran 

serta semangat suatu bangsa pada dasarnya bisa terlihat dari berbagai produk 

budaya yang dihasilkan. Hal tersebut terjadi akibat nilai nilai ideology yang 

tertanam di masyarakat sehingga berdampak dan mewarnai setiap produk budaya 

yang dihasilkannya. Demikian juga pada dunia perfilman sebagai salah satu 

produk budaya yang tumbuh disuatu wilayah tertentu tidak dapat terlepas dari 

nilai nilai yang dianut oleh masyarakat karena persoalan nilai nilai cerita yang 

ditawarkan dalam film melalui adegan yaitu kekerasan, kekayaan, serta ilmu 

pengetahuan sebagai sebuah fantasi tidak semata mata keluar dengan begitu saja 

melainkan akibat adanya realitas nilai nilai yang hidup delam setiap tubuh sosial 

sebagai suatu semangat bangsa dalam menaklukkan kehidupan.  

 Film tidak hanya berfungsi sebagai penghibur semata, akan tetapi juga 

mempunyai suatu tujuan untuk hiburan dan bahkan terdapat unsur pendidikan 

yang menyangkut tentang nilai seni nilai moral juga perlu diperhitungkan dalam 

memproduksi film itu sendiri. 

 Kajian media massa menyebutkan, film termasuk kedalam jajaran seni 

yang ditopang oleh industri hiburan yang menawarkan impian kepada penonton 

yang ikut menunjang lahirnya karya film. Film mendapat tempat tersendiri 

sebagai media hiburan, karena pesan pesan yang terdapat didalamnya mampu 

menumbuhkan suatu imajinasi, ketegangan, ketakutan dan bentuk emosional, 

seolah - olah khlayak penonton ikut merasakan dan ikut didalamnya. Film juga 

merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan sosial yang begitu baik, 
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dimana dulu,masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

 Sebuah Film, sebagai produk kesenian maupun sebagai medium adalah 

sesuatu cara untuk berkomunikasi dengan cara bertuturkan yaitu ada tema, tokoh 

cerita, secara audio visual, yang pada akhirnya berupa komunikasi suatu pesan 

emplisit dan secara dramatis. Menurut David Borwell, cara bertutur adalah 

penghadiran kembali kenyataan, dengan makna yang lebih luas. Film yang paling 

tidak komunikatif pun ingin menyampaikan sebuah film, makin mulus 

penyampaian gagasan yang dikandung fuilm terhadap para penonton, makin 

menarik pesan yang disampaikan film tersebut (Dennis McQuail dalam bukunya 

Teori Komunikasi Massa, 1994:96) 

 Film tidak hanya untuk hiburan atau pun pendidikan nilai seni tetapi nilai 

moral juga perlu diperhitungkan dalam memproduksi film itu sendiri. Namun 

sekarang ini banyak sekali film film yang mengesampingkan kaidah kaidah moral. 

 Moral merupakan adat kebiasaan, anggapan baik dan anggapan buruk 

tentang perilaku seseorang  terlahir dari nilai budaya di sekitar lingkungan di 

mana dia tinggal. Namun perlu disadari pesan dari realitas yang terjadi di 

masyarakat yang merupan nilai pendidikan tersendiri. 

 Film karya Gabriele Muccino yang di produksi oleh perusahaan film 

Columbia Picture dari Amerika Serikat yang berjudul The Pursuit Of Happyness 

adalah sebuah film yang ingin menceritakan sebuah kisah nyata perjalanan 

seorang ayah dan anaknya dalam menempuh pahit getirnya kehidupan hingga 

akhirnya hidup berkecukupan sebagai multimilionaire stockbroker di pasar saham. 

Berkat kesabaran dan kegigihan hati seorang ayah demi kebahagiaan anaknya 
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yang akhirnya menjadi sumber kekuatan tersendiri diluar batas yang mungkin 

dapat dibayangkan. 

 Film - film yang di produksi oleh perusahaan film amerika memang sudah 

banyak mengangkat film yang berbau kehidupan kaum muda era sekarang ini, 

akan tetapi yang menarik di dalam cerita film ini adalah peran seorang ayah yang 

dimana tidak bekerja dan mengalami putus asa di dalam rumah tangganya dan 

hanya mengasuh anak laki lakinya sendiri dan bertahan hidup supaya 

keinginannya dapat terwujud di kemudian hari yang di perankan oleh aktor 

amerika terkenal Will Smith.  

 Dari beberapa film film yang mengangkat pesan pesan yang terkandung 

didalamnya, hanya film The Pursuit Of Happyness terlihat bagaimana pesan moral 

dijelaskan secara jelas dari setiap isi cerita didalamnya dan selain itu juga film 

inilah yang mengisahkan semangat luar biasa dari seorang ayah yang berusaha 

mengejar kebahagiaan, untuk dirinya, anak laki lakinya dan istrinya, Dalam 

kehidupan yang sulit. Tiap malam sang ayah yaitu Chris Gardner sering merenung 

kenapa dia dan keluarganya tidak bisa bahagia? Kenapa orang lain bisa bahagia?. 

 Inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti pesan moral yang 

ada di dalam film The Pursuit Of Happyness dari beberapa scene yang terlihat dari 

segi akting maupun segi dialognya yang teringkas di dalam film tersebut sehingga 

terjabarkan secara jelas. 

 Penelitian ini menarik untuk di Analisis dengan teknik analisis isi yang 

mempunyai tujuan selain untuk lebih menginterpretasikan isi yang tampak atau 

manifest content dapat juga untuk mengkaji isi informasi yang terekam dalam 
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film tersebut. Analisis isi merupakan  suatu metode mempelajari dan menganalisis 

komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang 

tampak (Wimmer dan Dominic dalam Rakmat Kriyantono 2009:230).  

 Berdasarkan Uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang fokus penelitiannya nanti lebih kepada pesan moral yang terkandung dalam 

film The Pursuit Of Happyness karya Gabriele Muccino. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah seberapa banyak frekuensi kemunculan yang mengandung pesan moral 

dalam film The Pursuit Of Happyness karya Gabriele Muccino?   

 

C. Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa banyak 

frekuensi kemunculan pesan moral dalam Film The Pursuit Of Happyness.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 D.1. Manfaat  Akademis  

1. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan referensi 

kepada mahasiswa jurusan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi 

audio visual dalam membuat desain produksi film-film yang akan 

dibuat khususnya yang bertemakan pesan moral dalam film. 
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2. Hasil penelitian dapat bermanfaat memperkaya kajian jurusan ilmu 

komunikasi yang berkonsentrasi audio visual, khususnya mengenai 

film sebagai salah satu media komunikasi massa. Dan juga diharapkan 

mampu menjadi sebuah rujukan bagi peneliti di jurusan ilmu 

komunikasi selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis. 

 

 D.2. Manfaat Praktis 

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan referensi analisis isi dalam 

audio visual khususnya film. 

2. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran memahami sebuah film. 

Dan juga sebagai informasi, masukan dan pengetahuan kepada praktisi 

dan audiens film pesan moral yang ada dalam film. 

 

E. Tijauan Pustaka 

 E.1. Komunikasi Massa 

 Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media 

massa, baik cetak ( surat kabar, majalah ) atau elektronik ( radio, televisi ) yang 

dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang melembagakan, yang ditujukan 

kepada sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat, anonym dan 

heterogen (Mulyana,2005:75). Menurut Rakhmat dalam bukunya winarni 

(2003:5) komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada 

sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonym, melalui media cetak 

atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak. 
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 Dalam bukunya Winarni, komunikasi massa pesan yang diterima 

audience dikelola terlebih dahulu oleh gatekeeper sedemikian rupa karena pesan 

dikirim melalui media massa tersebut diterima oleh banyak massa dan pesan 

tersebut bersifat umum. Media yang digunakan dalam komunikasi massa yaitu 

media elektronik ( radio, televisi ), media cetak ( surat kabar, majalah, dan 

tabloid), buku dan film dan telah ditemukannya internet. Media massa tersebut 

memepunyai pengaruh besar dalam penyebaran informasinya. 

Menurut McQuail dalam bukunya Soyomukti (2010:194) menyebutkan ciri utama 

komunikasi massa melalui segi segi berikut ini: 

1. Sumber : bukan satu orang melainkan organisasi formal, pengirimannya 

sering merupakan komunikator professional. 

2. Pesan : beragam, dapat diperkirakan, dan diproses, distandarisasi, dan 

selalu diperbanyak merupakan produk dan komoditi yang bernilai tukar. 

3. Hubungan pengirim penerima bersifat satu arah, impersonal, bahkan 

mungkin selalu sering bersifat non moral dan kalkulatif. 

4. Penerima merupakan bagian dari khalayak luas. 

5. Mencakup kontrak secara serentak antara satu pengirim dan banyak 

penerima. 

 

 Dalam komunikasi terjadi suatu proses yang merupakan peristiwa 

yang berlangsung secara kontinyu, tidak diketahui kapan mulainya dan kapan 

berakhirnya. Dalam suatu proses tersebut memerlukan komponen komponen yang 
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dapat menunjang kelangsungan proses tersebut. Apabila salah satu komponen 

tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak dapat berlangsung. 

 Menurut Mulyana (2005:96) mengemukakan bahwa komponen dalam 

proses komunikasi pada umumnya bersifat sederhana Untuk dapat memahami jika 

proses komunikasi massa terjadi,maka dalam komunikasi tersebut harus terdapat 

komponen komponen yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Menurut 

formula Lasswell, terdapat lima elemen atau komponen dalam komunikasi massa. 

Yaitu:  

1. Komunikator , merupakan orang yang menyampaikan pesan dalam 

komunikasi massa adalah pekerja professional yang mewakili suatu 

lembaga, yayasan atau organisasi 

2. Pesan , yaitu unsur isi pernyataan umum atau pesan yang dapat berupa 

ide, informasi, opini, sikap, pendapat. 

3. Media, yaitu komponen media komunikasi massa atau saluran yang 

dipergunakan untuk menyebarkan pesan  

4. Penerima, yaitu komponen komunikan yang menjadi sasaran 

komunikasi. 

5. Efek, yaitu komponen hasil yang dicapai dari usaha penyampaian 

pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. 

 

 E.1.2. Ciri - Ciri Komunikasi Massa 

 Adapun ciri - ciri komunikasi massa dalam bukunya Nuruddin 

(2007:19) yaitu: 
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1. Komunikator dalam Komunikasi massa melembaga 

Komunikator dalam komunikasi massa bukan satu orang , tetapi 

kumpulan orang yang bergabung antar berbagai macam unsur dan 

bekerja sama satu dengan yang lain dalam sebuah lembaga yang 

menyerupai sebuah system. 

2. Komunikan dalam komunikasi bersifat heterogen 

Komunikan yang berbeda – beda latar belakang seperti pendidikan, 

umur, jenis kelamin, status sosial ekonomi, memiliki jabatan yang 

beragam, memiliki kepercayaan atau agama yang tidak sama pula 

namun mereka adalah komunikan televisi. 

3. Pesannya bersifat umum 

Pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa tidak ditujukan 

kepada satu orang atau kelompok tertentu melainkan keseluruhan 

masyarakat disekitar untuk semua kalangan. 

4. Komunikasinya bersifat satu arah 

Komunikasi berlangsung satu arah karena mempunyai karakteristik 

bahwa komunikasi massa tidak bisa berjalan secara interaktif 

sehingga komunikan bersifat pasif. 

5. Komunikasi Menimbulkan Keserempakan 

Adanya keserempakan dalam proses penyebaran pesan - pesannya. 

Sehingga khalayak bisa menikmati media massa yang berisi pesan 

tersebut secara bersama. Jika pesan yang disampaikan terlambat 

penerimaannya, maka dikarenakan masalah teknis. 
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6. Komunikasi Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa dalam menyampaikan pesan khalayak membutuhkan 

peralatan teknis seperti pemancar untuk media elektronik. 

Peralatan teknis sangat dibutuhkan media massa agar proses 

penyampaian pesan bisa cepat dan serentak kepada khalayak yang 

tersebar. 

7. Komunikasi Massa dikontrol Oleh Gatekeeper  

Gatekeeper atau penjaga gawang adalah orang yang sangat 

berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa. 

Berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan, mengemas agar informasi mudah dipahami. 

Berfungsi untuk menginterpretasikan pesan, menganalisa, 

menambah data, dan mengurangi pesan – pesannya. 

 

 E.2. Film  

    Film adalah suatu media massa yang memiliki muatan pesan yang 

ditujukan melalui adegan yang berisi tindakan berupa akting dan dialog menurut 

ketentuan umum yang berdasarkan undang – undang republik Indonesia, film 

adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 

pandang–dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam 

pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan 

teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, 

proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 
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dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, elektronik 

dan atau lainnya. (Effendy, 2008:63)  

   Film Dalam penegertian sempit adalah penyajian gambar lewat layar 

lebar, tetapi dalam pengertianyang lebih luas bisa juga termasuk yang disiarkan 

televisi. Film dalam kemampuan visualnya yang didukung denga audio yang khas, 

sangat efektif sebagai media pendidikan dan penyuluhan. Ia bisa berputar 

berulangkali pada tempat dan khakayak yang berbeda. 

 Film merupakan salah satu media komunikasi yang menyajikan 

hiburan sebuah cerita secara audio visual. Seorang sutradara dalam menyajikan 

cerita mempunyai karakteristik dan tujuan tertentu sehingga pesan – pesan yang 

ingin disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh khalayak umum. Dalam 

Media Massa, film bukan hanya sebagai karya seni tetapi sebagai media 

komunikasi massa yang beroperasi dalam masyarakat. Film mempunyai makna 

sebagai pesan yang disampaikan dan mempunyai fungsidan efek dari proses 

komunikasi yang menyebabkan pada perubahan tingkat pengetahuan, Perubahan 

sikap dan Perubahan sosial. 

  Menurut Marseli Sumarno (1996:96-98), film sebagai suatu media 

komunikasi dan seni, lebih mudah menyajikan suatu hiburan dari pada bentuk 

komunikasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik 

beratkan pada estetika dan etika. Pada dasarnya film memiliki nilai hiburan dan 

artistic. Hampir semua film dalam beberapa hal bermaksud untuk menghibur 

mendidik,dan menawarkan rasa keindahan. 
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a. Nilai hiburan sebuah film sangat penting. Jika sebuah film tidak mengikat 

perhatian dari awal hingga akhir cerita. Hiburan sekedar membuat orang 

senang seperti tertawadan bergairah dalam menikmati sensasi gambar 

selama satu dua jamdigedung bioskop. Namun tidak menutup 

kemungkinan ada pula hiburan yang lebih bertujuan kepada pikiran dan 

emosi. 

b. Nilai pendidikan sebuah film jangan diartikan sebagaimana kata 

pendidikan dibangku sekolah. Nilai ini bermakna semacam pesan pesan 

moral dalam film, yang semakin hakus pengarapannya. Umpamanya 

seorang dapat belajar bagaimana bergaul dengan orang lain, bertingkah 

laku lewat film yang disaksikan. 

c. Nilai artistik terwujud jika keartistikannya ditemukan pada seluruh 

unsurnya. Sebuah film memang sebaiknya dinilai secara artistik, bukan 

secara rasional. Sebab dilihat secara rasional, sebuah film artistik boleh 

jadi menjadi tidak berharga, karena tidak memiliki maksud atau makna 

yang tegas, padahal keindahan itu sendiri memiliki maksud dan makna. 

 

 E.2.1. Unsur - unsur Film  

  Marseli Sumarno (1996:31-39) menjelaskan beberapa unsur 

dalam film berdasarkan fungsi dan kerjanya meliputi beberapa kelompok 

sebagai berikut : 
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a. Sutradara  

 Sutradara merupakan pemimpin pembuatan film yang harus 

tampak oleh penonton. Tanggung jawabnya yaitu meliputi aspek – 

aspek kreatif, baik interpretatif maupun teknis dari sebuah produksi 

film. Selain mengatur laku di depan kamera dan mengarah acting 

secara dialog. Sutradara juga mengontrol posisi kamera beserta gerak 

kamera, suara, pencahayaan di samping hal – hal lain yang 

memberikan kontribusi kepada hasil akhir sebuah film. 

b. Penulis Skenario 

 Penulis skenario adalah orang yang memiliki keahlian 

membuat transkripi sebuah film atau membuat film dalam bentuk 

tertulis. Penulis scenario juga bertanggung jawab membangun cerita 

yang menunjukkan jalan perkembangan jalan cerita yang baik dan 

logis. Karakterisasi para tokoh terungkap dengan jelas, penjabaran 

gagasan atau ide tertuang dengan jelas melalui jalan cerita, 

perwatakan dan bahasa. Dialog disusun dengan bahasa yang hidup 

dan sesuai dengan karakteristik tokoh – tokoh. 

c. Penata Fotografi ( Juru Kamera ) 

 Penata fotografi atau lebih dikenal sebagai juru kamera 

merupakan tangan kanan sutradara dalam bekerja di lapangan. Dia 

bekerja sama dengan sutradara untuk menentukan jenis – jenis shot, 

termasuk menentukan jenis lensa. Selain itu juru kamera menentukan 
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bukaan diagfragma kamera dan mengatur lampu – lampu untuk 

mendapatkan hasil akhir film yang sebagus bagusnya. 

d. Penyunting ( Editor ) 

 Hasil shoting setelah diproses di laboratorium kemudian 

memasuki tahap editing atau penyuntingan. Tenaga pelaksananya 

disebut editor ( penyunting ). Editor memiliki tugas menyusun hasil 

syuting sehingga membentuk suatu cerita. Dia dapat melakukan 

pemotongan, penyempurnaan dan pembentukan kembali untuk 

mendapatkan isi yang diinginkan, konstruksi serta ritme dalam setiap 

babak dan dalam film secara keseluruhan. 

e. Penata Artistik 

 Penata artistik adalah tim yang menyusun segala sesuatu yang 

melatar belakangi cerita film, yakni menyangkut pemikiran tentang 

seting ( setting ). Yang dimaksud dengan seting adalah tempat dan 

waktu berlangsungnya cerita film. Selain itu piñata artistic bertugas 

menerjemahkan konsep visual sutradara kepada pengertian visual. 

f. Penata Suara 

 Posisi ini bertugas mengolah suara, yang berarti memadukan 

unsur – unsur suara ( mixing ) yang terdiri atas dialog, narasi, musik 

serta efek – efek suara, serta memasukkan masing – masing suara, 

frekuensi dan warna bunyi. 
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g. Penata Musik 

 Disini Tugas dari penata musik adalah menata paduan bunyi 

yang mampu menambahkan nilai dramatik seluruh cerita film. 

h. Pemeran  

 Akting film bisa diartikan kemampuan berlaku sebagai orang 

lain. Proses penokohan akan menggerakkan seorang pemeran 

menyajikan penampilan yang tepat tanpa melupakan bantuan make up 

dan kostum, seperti cara bertingkah laku, espresi emosi, dengan 

mimik dan gerak - gerik, cara berdialog untuk tokoh cerita yang 

dibawakannya. 

  E.2.2. Jenis – Jenis Film 

Menurut Effendi (2006) terdapat beberapa jenis – jenis film yaitu: 

1. Film Dokumenter 

 Film dokumenter merupakan film yang menyajikan realita 

melalui berbagai cara dan untuk berbagai macam tujuan. Film 

dokumenter tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, 

pendidikan, dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

Film jenis ini pada hal – hal senyata mungkin. 

2. Film Cerita Pendek ( Short Films ) 

 Jenis film ini banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan 

film atau kelompok orang yang menyukai dunia film. Durasi 

biasanya dibawah 60 menit saja. 
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3. Film Cerita Panjang ( Feature – Length Films ) 

 Film ini biasanya berdurasi 90 – 100 menit. Film yang 

diputar dibioskop umumnya termasuk dalam kelompok ini, Banyak 

film yang berdurasi lebih dari 120 menit. Bahkan film produksi 

india berdurasi lebih dari 180 menit. 

4. Film – film Jenis Lain ( Corporate Profile ) 

 Film jenis ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu 

berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan. Film ini juga 

berfungsi sebagai alat bantu presentasi. 

5. Iklan Televisi ( TV Comercial ) 

 Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi 

baik produk maupun iklan layanan masyarakat. 

6. Program Televisi ( TV Programme ) 

 Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi 

secara umum. Program ini dibagi menjadi dua yaitu, cerita dan non 

cerita. Cerita dibagi menjadi dua kelompok yaitu fiksi yang 

contohnya seperti film serial, FTV. Dan cerita non fiksi yaitu 

seperti aneka program pendidikan, profil tokoh dari suatu daerah 

tertentu. Sedangkan non cerita yaitu seperti kuis, talkshow, dan 

berita. 
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7. Video Klip ( Musik Video ) 

 Video klip adalah sarana bagi para produser musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium TV, dipopulerkan pertama 

kali lewat saluran MTV pada tahun 1981 di Indonesia. 

 

 E.3. Film Sebagai Media Penyampaian Pesan 

  Komunikasi merupakan salah satu aktivitas kehidupan baik disadari 

maupun tidak disadari, setiap orang mengenalnya dan melakukan aktivitas 

tesebut. Hal sederhana yang banyak diketahui oleh setiap individu tentang 

komunikasi yaitu bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana 

kita saling mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan pada saat mereka menonton 

televisi mendengarkan radio, melihat film di bioskop dan lain – lain bukan 

merupakan kegiatan komunikasi, karena tidak ada lawan bicara. Hal ini dapat 

dimaklumi karena tidak semua individu dapat mendefinisikan tentang proses 

komunikasi. 

 Film merupakan salah satu saluran atau media dalam komunikasi 

massa. Sebagai salah satu media komunikasi, perkembangan film di Indonesia 

mengalami pasang surut yang berarti namun media film di Indonesia tercatat 

mampu memberikan efek yang signifikan dalam proses penyampaian pesan. 

Kedudukan media film juga dapat sebagai lembaga pendidikan nonformal dalam 

mempengaruhi dan membentuk budaya serta kepribadian kehidupan masyarakat 

sehari-hari melalui kisah yang ditampilkan. Dalam hal ini berarti film dianggap 

sebagai medium sempurna untuk mengekspresikan realitas kehidupan yang bebas 
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dari konflik-konflik ideologis serta berperan serta dalam pelestarian budaya 

bangsa. 

 Menurut Nurudin dalam bukunya, jika diterjemahkan secara bebas 

komunikasi massa berarti pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang 

ditujukan kepada massa, kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar yang audio 

dan visual. Dan lebih logos jika didefinisikan secara sederhana menurut 

bentuknya yaitu, televisi, radio, surat kabar, majalah, film, buku, dan pita. 

(Nurudin, 2007:12) 

  Ada beberapa studi yang dilakukan sehubungan dengan media massa. 

Menurut Steven Chaffee dalam Djamaludin (1985) ada tiga pendekatan dalam 

melihat efek media massa yaitu : 

a. Efek media massa berkaitan dengan pesan dan media. 

b. Jenis Perubahan yang terjadi pada diri khalayak komunikasi massa. 

Perubahan ini meliputi perubahan kognitif, afektif, dan behavioral. 

c. Satuan observasi yang dikenai efek komunikasi massa, meliputi 

individu, kelompok, organisasi, masyarakat, atau bangsa.  

(Winarni, 2003:122) 

Sedangkan ditinjau dari segi pesan yang disampaikan media massa, akan 

menimbulkan beberapa efek yaitu: 

a. Efek Kognitif adalah akibat yang timbul dari diri individu yang 

terkena terpaan media yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dari 
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semula tidak tahu menjadi tahu, tidak jelas menjadi jelas, ragu 

menjadi yakin, dan sebagainya. 

b. Efek Afektif mengacu pada aspek emosional atau perasaan. Efek ini 

kadarnya lebih tinggi dibandingkan efek kognitif yang maksudnya 

yaitu efek yang timbul tidak hanya sekedar khalayak tahu tentang 

orang, benda dan peristiwa yang ada didunia ini melainkan 

khalayak dapat merasakannya. 

c. Efek Behavioral mengacu pada perilaku, tindakan atau kegiatan 

khalayakyang tampak pada kegiatan sehari – hari. Efek ini meliputi 

perilaku antisosial dan prososial. (Winarni, 2003:124 – 128) 

 

 Efektivitas penerimaan pesan yang terkandung dalam film oleh 

khalayak umum tentu saja dipengaruhi oleh frame of reference dan frame of 

experience, namun kelebihan dari media film yakni penyajian strukturisasi kreatif 

yang merupakan cerminan dari kehidupan nyata membuat khalayak umum ikut 

terbawa dalam arus cerita dan membuatnya merasa memiliki kesamaan frame, 

sehingga penyampaian pesan akan mudah ditangkap dan dipahami oleh 

masyarakat. 
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 E.4. Pesan Moral 

 Menurut Winarni (2003:16) secara umum, pesan - pesan dalam 

komunikasi massa dapat dikelompokkan menjadi pesan - pesan informatif, 

edukatif, dan persuasif. Sedangkan menurut Mulyana (2005:63) pesan merupakan 

seperangkat symbol verbal atau non verbal yang mewakili perasaan, nilai, 

gagasan. Pesan memepunyai tiga komponen yaitu makna, symbol yang digunakan 

untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi pesan. 

 Pesan merupakan unsur yang penting dalam komunikasi. Pesan yang 

tersampaikan merupakan salah satu indikator bagi suatu keberhasilan dalam 

aktivitas komunikasi. Pesan dapat diartikan sebagai perintah, permintaan atau 

nasehat yang disampaikan kepada orang lain. Pesan merupakan isis dari sebuah 

komunikasi, jika dalam komunikasi tidak ada pesan maka komunikasi tersebut 

tidak bisa berjalan dengan baik. 

 Moral Berarti kelakuan, kebiasaan, kesusilaan. Moral tidak hanya apa 

yang bisa dilakukan orang atau sekelompok orang itu, melainkan juga apa yang 

menjadi pemikiran dan pendirian mereka mengenai apa yang baik dan apa yang 

patut dan tidak patut untuk dilakukan (Setiardja,1990). Moral dari bahasa 

estimologi bahasa berasal dari bahasa latin yang berarti kebiasaan. (K.bertens. 

1994:5). Moralitas mempunyai arti yang sama dengan moral , hanya ada yang 

lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang 

berkenan dengan baik dan buruk (K.bertens, 1994:7).  

 Menurut Poespoprodjo (1986:102) moral adalah kualitas dalam 

perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau 
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salah, baik atau buruk. Moral mencakup tentang baik buruknya perbuatan 

manusia. Moral dapat Objektif dan juga dapat menjadi Subyektif. Moral Obyektif 

memandang perbuatan semata sebagai sebuah perbuatan yang telah dikerjakan, 

bebas lepas dari pengaruh - pengaruh suka rela dari pihak pelaku, lepas dari segala 

keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan 

diri dan bertanya apakah orang yang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan 

dengan suka rela menghendaki macam perbuatan tersebut. Sedangkan moral 

Subyektif adalah moral yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang 

dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu pula di 

pengaruhi, di kondisikan, oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan 

emosinya dan sifat – sifat pribadinya yang lainnya. 

 Moral dapat dirumuskan sebagai berikut: Moral (secara objektif) 

adalah relasi antara perbuatan manusia sebagai manusia dan tujuan akhir 

hidupnya. Perbuatan manusia itu moral baik apabila perbuatan itu mendekatkan 

manusia sebagai subjek perbuatan manusia itu adalah moral jahat apabila 

perbuatan itu menjauhkan manusia dari tujuan akhir hidupnya (Gunawan 

Setiardja,1990:99-100). Selain itu moral terbagi menjadi dua yaitu Pertama, moral 

baik, segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Kedua, moral 

buruk, segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Kemoralan 

merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturan – peraturan masyarakat yang 

diwujudkan di luar kawalan individu. Dorothy Emmeth (1979) megatakan bahwa 

manusia bergantung kepada tata susila, adat kebiasaan masyarakat dan agama bagi 

membantu menilai tingkah laku seseorang.  
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 Dalam sebuah karya fiksi yang mengandung sebuah penerapan moral 

dalam sikap dan tingkah laku para tokoh sesuai dengan pandangan tentang moral. 

Mulai sikap – sikap dan tingkah laku tokoh – tokoh tersebut penonton dapat 

mengambil hikmah dari pesan – pesan moral yang disampaikan atau yang 

diamanatkan sehingga pada intinya moral dalam karya fiksi dapat dipandang 

sebagai amanat, pesan, message. Pesan moral tersebut senantiasa berhubungan 

dengan sifat – sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat 

manusia. Jadi pesan moral diartikan sebagai pesan atau isi yang berhubungan 

dengan perbuatan atau tingkah laku individu dalam segi kebiasaan baik maupun 

buruk dalam kehidupan di masyarakat. 

  Sehingga pesan moral itu sendiri dapat dikatakan suatu bentuk 

komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan sebagai kontrol individu atau 

masyarakat dalam menyikapi kehidupan dimasyarakat. Pesan moral yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah lambang yang membawakan pikiran atau 

perasaan yang terdapat pada film The Pursuit Of Happyness yang bertujuan 

sebagai sarana kontrol terhadap jalannya sebuah kehidupan bermasyarakat.  

 

 E.5. Pesan Moral Dalam Film 

 Film terbentuk dari sebuah cerita yang mengandung kisah tertentu da 

dituangkan dalm bentuk gambar bergerak yang mengadung pesan yang ingi 

disampaikan oleh penulis cerita kepada khalayak yang berhubungan dengan sikap 

baik dan buruk seseorang dalam hidupnya, sehingga mampunyai tujuan tertentu. 

Sebuah cerita harus ditentukan kepada siapa film tersebut akan disajikan. Karena 
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dalm cerita tersebut berisi pesan – pesan yang secara tidak langsung akan 

menimbulkan efek – efek tertentu dan mempengaruhi sikap, tingkah laku 

masyarakat. Untuk membuat cerita diperlukan memasukkan unsur – unsur yang 

mengarah pada hal – hal yang bersifat positif seperti unsur pendidikan moral dan 

etika. Khususnya pada anak remaja yang selalu mempunyai rasa keingintahuan 

akan hal – hal negatif. Sebuah cerita tidak lepas dari unsur perilaku sehari – hari 

manusia. Karena setiap manusia mempunyai sikap dan kewajiban – kewajiban 

yang mengalir pada dirinya. Sikap – sikap moral dasar seperti kejujuran, 

kesedihan untuk menolong dan rasa keadilan untuk mencegah konflik- konflik 

sebagai suatu yang positif (Suseno, 1997:197) 

 

 E.6. Analisis Isi 

  Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi - 

inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya (Krippendorff, 1991:15). Sedangkan menurut Budd dalam Kriyantono 

(2009:230) mengemukakan bahwa analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk 

menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi 

dan menganalisis isi prilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang 

dipilih. 

  Dalam metode analisis isi menentukan kategori merupakan fokus 

penting dalam pencatatan, apakah diambil dari bahan sumber atau kah dari teori - 

teori yang relevan. Kategori - kategori tersebut digunakan untuk menentukan 

realibilitas dalam penelitian.  
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Adapun yang harus di perhatikan dalam membuat kategori dalam buku 

Krippendorff (1991:126)  

Yaitu : 

1. Bahasa yang digunakan harus bebas dari ambiguitas dan inkrosistensi 

sinaksis bahwa sehingga bahasa harus formal. 

2. Bahasa data harus memenuhi tuntutan formal, yang dibuat dan dapat 

diterapkan. 

3. Bahasa data harus mempunyai kepastian deskriptif untuk memberikan 

informasi tentang gejala yang menjadi perhatian dalam penelitian. 

Prinsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip kuantitatif 

dengan mencatat nilai - nilai bilangan frekuensi untuk melukiskan 

berbagai jenis isi yang didefinisikan. (Kriyantono, 2009:231). 

Dalam penggunaan analisis isi menurut McQuail dalam Kriyantono 

mempunyai beberapa manfaat analisis yang dilakukan , yaitu : 

1. Mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media. 

2. Membuat perbandingan antara isi media dengan realitas social. 

3. Isi media merupakan refleksi dari nilai - nilai sosial budaya serta 

system kepercayaan masyarakat. 

4. Mengetahui fungsi dan efek media. 

5. Mengevaluasi media performance. 

6. Mengetahui apakah ada bias media. 

Selain itu adapun tujuan dari metode analisis isi yang disampaikan 

Wimmer dan Dominick dalam Kriyantono (2009:232) adalah : 
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1. Menggambarkan isi Komunikasi. 

2. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan. 

3. Membandingkan isi media dengan dunia nyata. 

4. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat. 

5. Mendukung studi efek media massa. 

 

F. Definisi Konseptual 

 F.1. Moral  

     Kata moral berasal dari bahasa latin yaitu Mos atau mores yang berarti 

kebiasaan, kelakuan, kesusilaan.(Setiardja,1990:90) bahwa moral juga 

mempunyai arti sama dengan kata akhlak, sehingga orang yang bermoral berarti 

orang tersebut memiliki akhlak. Moral adalah segala perbuatan dan kebiasaan 

manusia yang dianggap baik dalam suatu kelompok masyarakat. Mengenai baik 

buruk moral inilah yang memebedakan antar manusia dengan makhluk yang lain. 

Etika adalah usaha untuk mengerti tata aturan sosial yang menentukan dan 

mmebatasi tingkah laku kita, khususnya tata aturan yang pokok seperti orang 

harus menghormati orang tuannya dan menghormati hak - hak orang lain yang 

kita sebut moral, jadi moral menjadi pusat etika tetapi moral bukan keseluruhan 

dari etika, tetapi persoalan pokok dalam etika. (Solomon, 2002:6)  

        Moral berarti tata cara kehidupan, adat istiadat kebiasaan yang berlaku 

dalam suatu kelompok masyarakat serta tata tertib, tingkah laku yang dianggap 

baik dan luhur dalam masyarakat. Moral adalah suatu tindakan manusia yang 
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bergerak khusus berdasarkan pada pengertian mengenai baik buruknya moral ini 

yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain. Moral disini yaitu segala 

perbuatan yang muncul dalam setiap scene dari cerita sebuah film. 

    Sedangkan menurut kenny dalam Nurgiyantoro (1995:332) moral 

dalam cerita biasanya dimaksudkan sebagai suatu sarana yang berhubungan 

dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan 

ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan. 

 

G. Metode Penelitian 

 G.1. Metode dan Tipe Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi 

yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. 

Selain itu juga sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur 

khusu untuk pemprosesan data ilmiah. Alasan menggunakan analisis isi karena 

akan memeperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan 

komunikasi yang disampaikan oleh media massa atau sumber informasi yang lain 

secara objektif dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar prosentase kemunculan pesan moral dalam film The Pursuit Of 

Happyness. 

  Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan 

pendekatan kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh gambaran secara tepat sifat – sifat suatu individu, 
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keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala lain disuatu masyarakat. Sedangkan pendekatan 

kuantitatif memiliki perspektif yang dipilih dan dipergunakan jika peneliti 

menghendaki data yang berasal dari hasil pengukuran variable, yang jenis dan 

jumlah indicator variabelnya ditentukan oleh peneliti. Fokus dalam peneitian ini 

adalah pesan moral dalam fil The pursuit Of Happyness karya Gabriele Muccino. 

    

 G.2.  Ruang Lingkup Penelitian 

   Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah film The Pursuit Of 

Happyness karya Gabriele Muccino dengan durasi 109 menit 25 detik. 

 

 G.3. Unit Analisis 

  Unit analisis dalam penelitian ini adalah pada setiap scene yang 

mengandung pesan moral dalam film The Pursuit Of Happyness karya Gabriele 

Muccino, yang dijelaskan melalui audio dan visual. 

 

  Unit analisis audio adalah segala kalimat yang diucapkan oleh pemain 

dalam menokohkan sebuah karakter atau dalam membangun sebuah cerita pada 

film. Berupa script dialog, voice over dan off screen. Dalam penelitian ini, dialog 

berupa ucapan yang mengarah pada muatan pesan moral. Sedangkan unit analisis 

visual dalam film adalah berupa adegan atau akting dari pemain dalm film. Akting 

adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk membangun karakter tokoh dari cerita 

dalam film. 
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 G.4. Satuan Ukur 

    Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Frekuensi 

yaitu menyangkut jumlah kemunculan adegan dan dialog yang mengandung pesan 

moral pada scene, dari setiap kategori yang telah ditentukan dalam film The 

Pursuit Of Happyness.  

 

 G.5. Kategorisasi 

  Kategori adalah suatu pemisah jenis suatu obyek untuk memudahkan 

pengidentifikasian, pesan moral yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terdapat 

dalam lambing atau adegan yang menjadi bagian dari isi film The Pursuit Of 

Happyness yang bertujuan sebagai sarana kontrol terhadap jalannya sebuah 

kehidupan bermasyarakat dalam sistem sosial. Peneliti member batasan mengenai 

pesan yang terdapat dalam film The pursuit Of Happyness, dimana meliputi pesan 

yang terdapat dalam audio dan visual, dan selanjutnya peneliti membuat struktur 

kategori ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian ini. Struktur 

kategorisasi milik Deutsman dimana kategori ini sesuai dengan maksud dan 

tujuan dari penelitian ini (Flornoy,1989:29), ada 6 kategori pesan moral yang 

terkandung dalam film The Pursuit Of Happyness yaitu : 

 

1. Kemandirian, yaitu suatu sikap atau perilaku mampu berinisiatif, dan 

mampu mengatasi masalah serta hambatan, mempunyai rasa percaya diri 

dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan 

Indikator :  
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a. Berani dalam menggambil keputusan 

  Berani mengambil keputusan yaitu suatu sikap yang 

dengan teguh dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya dan 

dengan keyakinan dalam hati bahwa mampu untuk menentukan 

suatu pilihan yang dianggapnya baik untuk dilakukan tanpa ada 

perintah dari orang lain. Disini sikap berani menggambil 

keputusan di contohkan dari setiap adegan yang mengacu pada 

sikap kemandirian si pelaku atau pemeran. 

b. Mengenal kemampuan diri 

  Mengenal kemampuan diri yaitu melakukan sesuatu  

hal yang dengan niat dalam diri sendiri yang dimana 

sebelumnya tidak bisa melakukan sesuatu hal dan dengan 

mencoba sesuatu, maka akan terlihat kemampuan yang 

dimilikinya. Contoh dari mengenal kemapuan ini di tujukan 

dari setiap adegan yang di lakukan pemeran untuk melakukan 

sesuatu hal dengan sendirinya. 

c. Membangun kepercayaan diri 

  Membangun kepercayaan diri yaitu sikap saling 

mengakui dan meyakini terhadap kemampuan diri sendiri 

untuk dapat melakukan sesuatu yang diinginkan. Contoh dari 

membangun kepercayaan diri disini di gambarkan dari setiap 

adegan yang mengacu pada sikap si pemeran yang dimana 
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sikap kemandiriannya dan rasa membangun kepercayaan diri 

dilakukannya untuk mencapai tujuanyang diingikan. 

 

2. Pengendalian diri, yaitu perbuatan mengendalikan hawa nafsu terhadap 

perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan norma yang ada. Dengan 

Indikator : 

a. Meredam Amarah  

 Meredam amarah adalah sikap mengendalikan emosi 

terhadap orang lain yang sedang meluapkan atau melampiaskan 

kekesalan terhadap orang yang bersangkutan, dan sikap ini 

didasari oleh pengendalian diri yang dipicu oleh hawa nafsu 

yang dapat merugikan diri sendiri. 

 

3. Perhatian, yaitu suatu bentuk sikap melihat, meneliti dan mengamati 

sesuatu untuk mencurahkan rasa sayang, perhatian kepada orang lain. 

Dengan Indikator : 

a. Memotivasi 

  Sikap dimana menyemangati orang lain atau pun 

diberi semangat yang tinggi oleh orang lain yang tujuannya 

untuk menjadikan hal yang dilakukan agar dapat tercapai, dan 

juga dengan keteguhan dan keniatan dalam diri sendiri. Contoh 

dari sikap memotivasi disini di dasari dari sikap perhatian si 

pemeran dalam adegan akting maupun dialog yang menjurus 

pada perbuatan untuk memberikan dukungan semangat kepada 

orang lain dan diri sendiri. 
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b. Tolong Menolong 

Sikap saling bantu -  membantu terhadap orang lain 

dengan menjaga hubungan baik, dengan tidak mengharapkan 

imbalan atau pamrih dan dilakukan secara tulus dari dalam 

hati. Contoh dari sikap tolong menolong disini ditujukan dari 

setiap adegan si pemeran yang saling membantu satu sama 

lainnya, yang merupakan sikap dari perhatian terhadap orang 

lain. 

c. Memuji 

Sikap kagum serta memberikan sanjungan atas 

penghargaan terhadap orang lain apa yang telah di anggap 

baik, dan juga memberikan suatu bentuk apresiasi terhadap 

hasil seseorang atas apa yang dilakukannya. Contoh dari sikap 

memuji disini juga ditujukan dari setiap adegan si pemeran 

yang dimana juga salah satu bentuk perhatian terhadap orang 

yang di kaguminya secara baik. 

4. Menghormati ,yaitu tindakan pernyataan hormat serta patuh kepada orang 

tua atas nama baik dan harga diri yang lebih baik. Dengan indikator :  

a. Menyapa 

  Sikap menegur atau mengajak bercakap – cakap 

yang dilakukan untuk saling menjaga silaturahmi baik dari diri 

sendiri atau pun terhadap orang lain. Contoh dari sikap 

menyapa ini juga termasuk sikap menghormati sesama manusia 
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dan di setiap adegan si pemeran yang menjurus pada rasa 

menghormati terhadap orang lain yang saling berhubungan. 

b. Mengucapkan Salam 

  Mengucapkan salam adalah sikap mengingatkan, 

mendoakan serta memberikan ungkapan kasih sayang yang 

diucapkan jika bertemu orang lain yang kita jumpai. Sikap dari 

mengucapkan salam disini dari setiap adegan yang dilakukan si 

pemeran merupakan bentuk rasa hormat menghormati terhadap 

orang lain. 

5. Daya Juang, yaitu kumpulan tata nilai yang terwujud dalam suatu sistem 

daya dorong yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang akan 

ditampilkan secara mantap. 

Dengan Indikator :  

a. Kemauan untuk mencapai tujuan 

 Kemauan untuk mencapai tujuan merupakan sikap 

yang timbul dari dalam hati untuk mencapai sesuatu yang di 

inginkan dan dengan dorongan semangat yang tinggi tanpa 

ada paksaan dari orang lain. Sikap dari kemauan untuk 

mencapai tujuan ini dilandasi dari daya juang seseorang atau si 

pemeran dalam setiap adegan - adegan yang mengacu pada 

sikap untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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b. Tidak mudah menyerah 

  Tidak mudah menyerah adalah sikap tidak mudah 

untuk putus asa, kerja keras, tangguh serta keuletan dalam 

menjalankan sesuatu hal yang sedang dikerjakan, dengan 

pikiran serta tenaga untuk menghadapi suatu tantangan yang 

dijalaninya dapat tercapai. Sikap Tidak mudah menyerah di ini 

di gambarkan dari setiap adegan si pemeran dalam film yang 

dimana juga terdapat daya juang yang melandasi sikap tidak 

mudah menyerah untuk tujuan yang diinginkan. 

6. Perselisihan, yaitu  sikap tidak sependapat atau bertentangan pendapat 

dengan orang lain yang harus dijelaskan supaya dapat memahami 

perbedaan yang sedang terjadi. Dengan Indikator : 

a. Perbedaan 

  Perbedaan adalah sikap ketidak samaan akan paham 

yang disampaikan dan bertentangan dengan ungkapkan atau 

yang diucapkan, sehingga menimbulkan perpecahan antara 

satu dengan yang lainnya. Sikap perbedaan ini merupakan 

salah satu dari bentuk perselisihan antara individu yang satu 

dengan yang lainnya, dan di gambarkan pada setiap adegan si 

pemeran dalam film tersebut yang menimbulkan sikap 

perbedaan serta perselisihan yang diungkapkannya. 
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  G.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara 

mengamati dan menganalisa data yang ada yaitu 2 keping VCD (Video 

Compact Disk) film The Pursuit Of Happyness karya Gabriele 

Muccino. 

2.  Data sekunder 

Data pendukung yang diperoleh dari buku, majalah, surat kabar, atau 

internet yang bisa digunakan sebagai referensi penunjang untuk kajian 

pustaka dan dapat mendukung data primer. 

 

 G.7. Teknik Perolehan Data 

 Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah melihat dan mengamati film The Pursuit Of Happyness untuk 

memperoleh data berupa audio dan visual yang terdapat pada setiap scene yang 

mengandung pesan moral. Selanjutnya untuk mempermudah pengkategorisasian, 

maka dibuat lembar frekuensi kemunculan pesan moral seperti contoh dibawah. 

Kemudian dari data - data yang telah diperoleh akan dimasukan ke dalam lembar 

koding seperti contoh dibawah dan akan dilakukan analisa secara deskriptif. 
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Tabel 1.1 

Frekuensi Kemunculan Pesan Moral 

Kategori Pesan 

Moral 

Scene Durasi 

Perscene 

Total 

Durasi 

Proporsi 

(X) 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 

Contoh lembar koding untuk penelitian 

 

S

c

e

n

e 

                                   Kategorisasi  

Kategori 

1 

Kategori 

2 

Kategori 

3 

Kategori 

4 

Kategori 

5 

Kategori 

6 

Durasi 

waktu 

A V A V A V A V A V A V In  Out Total 
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Keterangan: 

Tabel diatas diisi dengan tanda 

 = menandakan adanya pesan moral pada scene itu 

 = menandakan tidak adanya pesan moral pada scene itu 

 

 

 H.. Uji Reliabilitas  

 Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang koder 

atau orang yang melakukan pengkodingan dalam pengkodingan data penelitian. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga reliabilitas dalam pengkategorisasian. Untuk 

menghitung kesepakatan dari hasil penelitian para koder, peneliti menggunakan 

rumus Holsty (Wimmer dan Dominick, 2000) sebagai berikut: 

 

 𝐶𝑅 =
2M

N1+N2
 

 

Keterangan: 

CR =   Coefisien Reliability 

M    =   Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

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

dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement 

yang diperoleh dari penelitian. 
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   Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1 berarti persetujuan sempurna 

diantara para koder. Dalam formula holsty, angka reliabilitas minimum yang 

ditoleransi adalah 0,75 atau 75%. Artinya bila hasil perhitungan menunjukkan 

angka reliabilitas diatas 0,75 berarti alat ukur ini benar – benar reliable. 

 

 

   Untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, maka di gunakan rumus 

Scott sebagai berikut : 

 

𝑃𝑖 =
% 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 −  % 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

1 −  % 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

  

Keterangan :   

Pi         =  Nilai Keterhandalan 

Observed Agreement     = Persentase  yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected Agreement     = Persentase persetujuan yang diharapkan.  

 

    Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk prosentase persetujuan. Kita tinggal 

membagi unit yag disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk menghitung 

persetujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan menghitung proporsi dari 

masing – masing kategori dan kemudian dikuadratkan. 

 


