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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laju berkembangnya komunikasi massa melalui media film bukan hal 

yang mengagetkan bagi penikmat film maupun masyarakat awam atau umum. 

Bahkan telah menjadi aktivitas populer bagi orang-orang Amerika Serikat sejak 

tahun 1920-an sampai 1950-an, disbanding radio dan televisi. Lebih dari satu juta 

tiket film terjual setiap tahunnya. Film berkembang di Indonesia pada tahun 1927 

/ 1928 yakni diputarnya film berjudul Lady Van Java yang diproduksi di Bandung 

pada tahun 1926 oleh David. Selanjutnya sampai tahun 1930 Krueger Corporation 

memproduksi film Elis Atjih. Selain itu masyarakat mdisuguhi film Lutung 

Kasarung, Si Conat dan Pareh film-film tersebut merupakan film bisu dan dibuat 

oleh orang Belanda dan Cina. Pada penghujung tahun 1941 perusahaan perfilman 

yang diusahakanoleh orang Belanda dan Cina berpindah tangan ke orang Jepang, 

diantaranya adalah NV. Multi Film yang diubah namanya menjadi Nippon Eigha 

Sha yang selanjutnya memproduksi film Feature dan film dokumenter.  

Film bicara pertama berjudul Terang Bulan yang dibintangi oleh Roekiah 

dan R. Mochtar berdasarkan naskah seorang penulis Indonesia Saerun. Jepang 

telah memanfaatkan film untuk media informasi dan propaganda. Namun, tatkala 

bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaanmya, maka pada tanggal 

6 Oktober 1945 Nippon Eigha Sha diserahkan secara resmi kepada pemerintah 

Republik Indonesia. Serah terima dilakukan oleh Ishimoto dari pihak militer 

Jepang kepada R.M. Soeharto yang mewakili pemerintah Republik Indonesia. 
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Sejak saat itulah lahirlah Berita Film Indonesia (BFI) bersamaan pindahnya 

pemerintah RI ke Yoyakarta. BFI pun pindah dan bergabung dengan Perusahaan 

Film Negara, yang pada akhirnya berganti nama menjadi Perusahaan Film 

Nasional (Effendy, pada Komala, dkk. 1999). 

Film merupakan salah satu dari sekian bentuk media massa yang mampu 

memberikan nilai hiburan pada masyarakat disaat kepenatan aktifitas masyarakat 

dalam menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari. film berperan sebagai sarana 

komunikasi yang digunakan untuk menyebarakan hiburan yang menyajikan cerita, 

peristiwa, musik, drama, humor dan sajian teknis lainnya pada masyarakat umum 

(Marselli, 1996: 13). Film sering digunakan sebagai alat sosialisasi atau sebagai 

media untuk mengkonstruksi wacana tertentu bagi kesadaran masyarakat. 

Perkembangan film itu sendiri juga tidak lepas dari perkembangan budaya 

masyarakat yang berlaku dibelakangnya.  

Film Syahadat Cinta merupakan bukti dari eksistensi film di Indonesia. 

Film „Syahadat Cinta‟ merupakan sebuah film adapatasi dari sebuah novel karya 

Taufiqurrahman al-Azizy, yang masuk dalam trilogi „Makrifat Cinta‟. Secara 

umum, film „Syahadat Cinta‟ ini hampir mirip dengan film „Ayat-ayat Cinta‟ 

meski dengan jalan cerita yang berbeda.  

Film ini banyak memberikan pendidikan tentang pesan moral dalam 

masyarakat dan lingkungan sosial. Pendidikan moral tersebut muncul pada ruang 

lingkup film, latar film, adegan dan dialog aktor dalam film ini. Pada awal film ini 

yang menceritakan kehidupan tokoh utama yang hedonis, kemudian pada saat di 

lingkungan pondok pesantren, bersosialisasi dengan teman non muslim sampai 

dengan situasi di dalam penjara. Peneliti merasa dari adegan dan dialog dalam 
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scene-scene tersebut mengandung banyak unsur pesan moral didalamnya. Hal ini 

yang kemudian menjadi ketertarikan peneliti untuk mengadakan penganalisisan 

film Syahadat Cinta dengan menggunakan analisis isi. Sehingga peneliti 

mengambil judul, Pesan Moral dalam Film Syahadat Cinta karya Gunawan 

Panggaru 

 

B. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitan 

ini adalah seberapa besar prosentase kemunculan pesan moral dalam film 

Syahadat Cinta karya Gunawan Paggaru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

seberapa besar prosentase kemunculan pesan moral dalam film Syahadat Cinta 

karya Gunawan Paggaru 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai inspirasi wawasan 

tentang studi perfilman, serta bagaimana para akademisi dapat 

mengkritisi media film yang memiliki muatan pesan untuk khalayak 

atau penonton secara ilmiah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

lain dalam mengembangkan dan memperluas pendalaman studi 
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komunikasi khususnya pengkaji komunikasi perfilman, sehingga 

mampu menjadi referensi bagi penelitian serupa selanjutnya.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan masukan kepada para calon sineas tentang penyajian 

dan pengemasan sebuah pesan dalam media film untuk lebih kreatif 

menciptakan bermacam-macam gaya atau isi cerita agar khalayak 

atau penonton lebih mudah menerima dan memahami pesan yang 

ingin disampaikan disamping nilai hiburan yang terkandung 

didalamnya. 

b. Memberikan masukan kepada masyarakat luas dalam menangkap dan 

menerima pesan yang terkandung pada sebuah film yang ditonton 

serta memberikan bukti bahwa film juga menjadi salah satu media 

untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau khalayak luas. 

 

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 
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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). 

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, yang berjudul Bikin Sendiri Film Kamu,Panduan Produksi 

Film Indonesia (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, apabila 

kurang waspada komedi yang ditawarkan terjebak humor yang sleptick, 

terkesan memaksa penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 
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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 

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. 



7 
 

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). 

 

2. Komunikasi Massa 

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa 

(cetak dan elektronik), komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media 

of mass communication (media komunikasi massa). Hal ini perlu ditekankan 

karena ada media yang bukan media massa yakni media tradisional seperti 

kentongan, angklung, gamelan dan lain-lain. Jadi, disini jelas media massa 
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menunjuk pada hasil produk teknologi modern sebagai saluran dalam komunikasi 

massa (Nurudin, 2009:3-4). 

Rahmat dalam 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. 

Menurut Gamble  dalam Nurudin, (2007:8) mengemukakan bahwa sesuatu 

bisa didefinisikan sebagai komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan 

modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat 

kepada khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui 

media modern pula seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau 

gabungan di antara media tersebut. 

b) Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu sama 

lain. 

c) Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan 

dan diterima  oleh banyak orang. 

d) Sebagai sumber komunikator massa biasanya organisasi formal 

seperti jaringan, ikatan atau perkumpulan, dengan kata lain 

komunikatornya tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga. 
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e) Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), 

artinya pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh 

sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat 

media massa.  

f) Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam 

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya 

komunikasi antar pesonal, dalam komunikasi ini umpan balik 

langsung dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat 

kabar tidak bisa langsung dilakukan alias tertunda (delayed). 

Menurut De Vito dalam Nurudin (2007:11) yang dimaksud dengan 

komunikasi massa adalah: 

“Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan 

kepada massa, pada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak 

berarti khalayak meliputi semua penduduk atau semua orang yang 

membaca atau semua orang yang menonton, agaknya ini berarti 

khalayak itu besar dan pada umunya agak sukar didefinisikan. Kedua, 

komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh 

pemancar-pemancar Audio atau Audio Visual. Komunikasi massa 

barangkali akan lebih mudah dan logis apabila didefinisikan menurut  

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

 

Sedangkan menurut Black dan Whitney dalam Nurudin (2007:12) 

menjelaskan komunikasi massa adalah sebuah proses di mana pesan-pesan yang 

diproduksi secara massal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima 

pesan yang luas, anonim dan heterogen. 

Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur yang 

dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2007:19-31) : 
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a) Komunikator dalam komunikasi massa melembaga.  

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, 

tetapi kumpulan orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam 

unsur dan bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga 

b) Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.  

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang satu 

dengan yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda 

dalam hal pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya 

jabatan yang seragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak 

sama pula. 

c) Pesannya Bersifat Umum 

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu 

orang atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, 

pesan–pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena 

itu, pesan yan dikemukakannya tidak bersifat khusus. Khusus disini 

artinya pesan tersebut memang tidak ditujukan untuk golongan 

tertentu. 

d) Komunikasinya Berlangsung Satu Arah 

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan balik 

dari komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda. 

e) Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa 

tersebut hampir bersamaan. 
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f) Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis 

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada 

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis 

yang dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau 

elektronik). 

g) Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper 

Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang 

pintu/penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan 

menyebarkan informasi melalui media massa. Gatekeeper disini 

berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, 

menyederhanakan dan mengemas semua informasi yang disebarkan 

agar lebih mudah dipahami. Gatekeeper yang dimaksud disini antara 

lain reporter, editor film/surat kabar/buku, manager pemberitaan, 

penjaga rubrik, kameramen, sutradara dan lembaga sensor film yang 

semuanya mempengaruhi bahan-bahan yang akan dikemas dalam 

sebuah pesan dari masing-masing media massa. Bisa dikatakan, 

gatekeeper sangat menentukan berkualitas tidaknya informasi yang 

akan disebarkan.  

Fungsi komunikasi massa sama halnya dengan definisi komunikasi massa, 

yakni mempunyai latar belakang dan tujuan dan berbeda satu sama lain. Fungsi 

komunikasi massa menurut Black dan Whitney dalam Nurudin, (2007:64) adalah 

sebagai berikut:  

a) To inform (menginformasikan)  

b) To entertain (memberi hiburan)  
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c) To persuade (membujuk) dan  

d) Transmission of the culture (transmisi budaya).  

 

Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin (2007:65) fungsi-fungsi 

komunikasi massa adalah: 

a) Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, 

memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan 

b) Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang 

berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, 

mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam 

masyarakatnya. 

c) Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai tingkah 

laku, dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya 

d) Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu 

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. 

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu sendiri 

menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai berikut: 

a) Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the environment) 

b) Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk 

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in 

responding to the environment) dan 

c) Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya 

(transmission of the social heritonge) 
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3. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa 

Film merupakan gambaran yang bergerak, dan gerakan itulah yang 

merupakan unsur yang membuat gambar menjadi lebih hidup. Film juga diiringi 

oleh suara yang berupa dialog, musik efek suara, serta warna yang dapat 

mempertinggi nilai kenyataan pada film. Sehingga unsur-unsur tersebut benar-

benar terjadi dan dialami oleh penonton saat film diputar. 

Media adalah sarana yang digunakan oleh komunikator sebagai saluran 

untuk menyampaikan pesan kepada komunikan, apabila komunikan berjumlah 

banyak, terdapat di daerah yang jauh atau kedua-duanya. Sedangkan Komunikasi 

massa diartikan sebagai 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 dan sesaat 

(Rakhmat, seperti yang dikutip Komala, dalam Karlinah, dkk. 1999:48). 

Littlejohn (2002:303) memberikan definisi lain tentang komunikasi massa 

yakni, the process whereby media organizations produce and transmit messages to 

large publics and the process by which those messages are sought, used, 

understood, and influenced by audiences (proses di mana organisasi-organisasi 

media memproduksi dan menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak luas dan 

proses di mana pesan-pesan dicari, digunakan, dipahami dan dipengaruhi oleh 

khalayak) (Ardiyanto, Komala, 2005: 45) 

Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan kepada 

masyarakat melalui media massa seperti, surat kabar, televisi, majalah, buku, 

radio, film (tidak termasuk proses komunikasi tatap muka terutama dalam 
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kehidupan berorganisasi). peranannya yakni memberikan informasi tentang segala 

aspek kehidupan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai hiburan khalayak setelah 

menjalani aktifitas padat mereka. Kesimpulannya komunikasi massa sangat dekat 

dan mempengaruhi aktifitas manusia setiap saat.   

Film merupakan media komunikasi massa yang beroperasi di dalam 

masyarakat. Dalam perspektif tersebut film dimaknai sebagai pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi film, yang memahami hakekat, fungsi dan efek 

yang timbul dari proses komunikasi massa, efek-efek kognitif yang menyebabkan 

perubahan pada tingkat pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan pada 

perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan pada perilaku dan efek 

perubahan sosial. 

Media komunikasi massa membentuk pandangan dunia dari orang-orang 

disekelilingnya. Didalamnya termasuk media film yang begitu sarat dengan 

muatan ideologis dari sang komunikatornya. Dengan demikian film merupakan 

obyek potensial untuk dikaji khususnya dalam kerangka komunikasi massa yang 

sarat dengan muatan pesan baik yang Nampak maupun yang tersembunyi. 

Pada kontaks media massa, film tidak lagi dimaknai sebagai sebuah karya 

seni semata. Film juga merupakan suatu media komunikasi massa yang beroperasi 

didalam masyarakat. Dalam perspektif tersebut film dimaknai sebagai pesan-

pesan yang disampaikan dalam komuniksai filmis, yang memahami hakikat, 

fungsi dan efek yang timbul dari proses komuniksai massa, efek-efek kognitif 

yang menyebabkan pada perubahan sikap, efek konatif yang menyebabkan pada 

perilaku dan efek perubahan sosial. Film sebagai suatu bentuk komuniksai massa 
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juga dikelola menjadi suatu komoditi. Didalamnya terdapat kompleks dari 

produser, sutradara, pemain dan seperangkat pendukung kesenian lainnya seperti 

musik, senirupa, teater, seni suara dan lain-lain. Semua unsur tersebut terkumpul 

menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen transformasi budaya. 

Kurang lebih lima puluh tahun yang lalu media film menjelma serta 

menarik antusiasme khalayak yang pada dasarnya suka having fun (senang-

senang) dengan jalan-jalan sebagai salah satu hiburan yang praktis. Sejak saat itu, 

banyak masyarakat yang pergi ke bioskop. Penonton atau masyarakat dimanjakan 

dengan suguhan film-film menarik serta imajinasi penonton yang mengikutinya. 

Setelah film berakhir penonton seolah-olah beranjak bangun dari mimpi yang 

mereka bentuk dari cerita film yang ditonton. Tidak salah jika khalayak menyebut 

studio film adalah pabrik mimpi. Setipa film dapat dikatakan memiliki satu 

sasaran yang menarik perhatian orang terhadap muatan masalah-masalah yang 

dikandung. Salah saut rahasia sukses film-film besar seperti Hollywood, mereka 

dapat mempergunakan film secara efektif yaitu lebih banyak bicara dengan hati 

daripada dengan akal yang sanggup mendobrak pertahanan akal dan langsung 

bicara ke dalam hati sanubari penonton secara meyakinkan (dikutip dari : 

issuu.com/asmat/docs/media_indonesia_14_11_2011)   

4. Moral 

Dalam sebuah karya fiksi yang mengandung sebuah penerapan moral 

dalam sikap dan tingkah laku pada tokohnya sesuai dengan pandangannya tentang 

moral. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh tersebut penonton dapat 

mengambil hikmah dari pesan–pesan moral yang disampaikan / yang diamanatkan 
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sehingga pada intinya moral dalam karya fiksi dapat dipandang sebagai amanat, 

pesan , massage.  

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, dikondisikan, oleh 

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

lainnya. 

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 
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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, 1986,103). Disebut seperti itu karena, menurut aliran tersebut, semua moralitas 

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

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 perbuatan 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 lahiriah sedangkan menyangkut batiniahnya, 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) 
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Perkembangan moral ada enam tahap yang dapat dikaitkan satu sama lain 

dan dibagi dalam tiga level, tiga level tersebut adalah tingkat prakonvensional, 

tingkat konvensional, tingkat pasca konvensional. 

a. Tingkat prakonvensional dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

orientasi dan hukuman, disini anak mendasarkan perbuatannya atas 

otoritas konkret dan tahap relativis instrumen, disini perbuatan 

dianggap baik, jika ibarat instrumen dapat memenuhi kebutuhannya 

sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. 

b. Tingkat konvensional dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

penyesuaian dengan kelompok, disini anak cenderung mengarahkan 

diri kepada keinginan serta harapan para anggota kelompok lain. 

Tahap orientasi hukum dan ketertiban, disini anak harus 

menyesuaikan diri dengan kelompok lain yang lebih luas dari 

kelompok nya sehari-hari. 

c. Tingkat pascakonvensional (otonom / principed level ) dibagi 

menjadi dua tahap yaitu tahap orientasi kontrak sosial legalistik. 

Disini disadari relativisme nilai-nilai dan pendapat pribadi serta 

kebutuhan akan usaha-usaha untuk mencapai konsensus. Tahap 

terakhir adalah tahap orientasi prinsip etika yang universal, disini 

orang mengatur tingkah laku dan penilaian moralnya berdasarkan 

hati nurani pribadi dan yang paling mencolok bahwa hati nuraninya 

dan prinsipnya berlaku secara universal. 

(id.wikipedia.org/wiki/Tahap_perkembangan_moral_Kohlberg ) 
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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) 

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 

Sehingga pesan moral itu sendiri adalah suatu bentuk komunikasi dalam 

masyarakat yang bertujuan sebagai control individu atau masyarakat dalam 

menyikapi kehidupan di masyarakat (Magnis,1987;14) 

F. Definsi Konseptual 

1. Pesan Moral 

Pesan moral itu sendiri adalah suatu bentuk komunikasi dalam masyarakat 

yang bertujuan sebagai control individu atau masyarakat dalam menyikapi 

kehidupan di masyarakat (Magnis,1987;14) 

2. 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 
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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). 

3. Analisis Isi 

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 (Klaus Krippendorf, 1991:17). 

 

G. 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, 2000:149). 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, 1986,103). Disebut 

seperti itu karena, menurut aliran tersebut, semua moralitas bertumpu pada 

hukum positif sebagai lawan hukum kodrat (Natural Law). Berikut kategorisasi 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Moral Sosial 

Moral sosial adalah moral yang didalamnya mengandung aturan normatif 

manusia sebagai makhluk sosial yang kehadirannya berpengaruh pada 

banyak orang. Kategori ini menekankan pada cara individu berinteraksi 

dalam pergaulanya dengan individu lain atau merugikan orang lain 

2. Moral Negara  

Moral negara disini diartikan sebagai ketaatan atau ketidaktaatan kepada 

hukum sipil. Jadi moral negara ini diartikan sebagai segala sesuatu dari 

tata tertib atau peraturan atau perundang-undangan negara. 

3. Moral Ketuhanan 

Sesungguhnya nilai-nilai moral diperoleh daripada ajaran agama dan 

ketuhanan. Manusia sebagai makhluk yang dijadikan Tuhan, mempunyai 

unsur ketuhanan dalam diri mereka dan lantaran itu akan sentiasa 

berpaling kepada agama dan kepada Tuhan walaupun hanya ketika di 

waktu ditimpa kesusahan dan kesempitan sahaja dan melupakan Tuhan 

apabila diulit kemewahan dan kesenangan. 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 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. 
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H. Metode Penelitian 

Tipe dan dasar penelitian ini adalah kuantitatif yang menggambarkan 

pesan moral dalam Film Syahadat Cinta. Sedangkan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi karena dengan analisis isi, 

maka akan lebih sistematik dan bersifat obyektif jika dibandingkan dengan 

analisis yang lain. Menurut Klaus Krippendoff dalam bukunya “Analisis Isi 

Pengantar Teori dan Metodologi”, sejarah menunjukkan bahwa metodologi 

analisis isi kali pertama dikenal pada akhir tahun 1600-an di sebuah gereja. 

Semenjak itu perkembangan historis metodologi analisis isi mulai nampak 

terungkap dalam studi-studi tentang pers, dalam skala besar, penelitian 

sosiologis dan lingustik, terutama pada media yang meyangkut simbolisasi 

dan propaganda atas mitos, cerita rakyat dan teka-teki (Krippendorff, 1991:1). 

Perluasan rana aplikasi metodologi analisis isi mengarah pada 

penelitian kuantitatif pada media massa. Rana perluasan aplikasinya tersebut 

mencakup siaran radio, film dan televisi. Pada fase kedua itu perkembangan 

intelektual analisis isi dipengaruhi oleh media elektronik yang tidak dapat 

dianggap sebagai perluasan dari surat kabar dan arena masalah sosial politik 

yang timbul dan disebabkan oleh media massa elektronik, serta karena 

munculnya metode penelitian empiris dalam ilmu-ilmu sosial (Krippendorff, 

1991:5). 

Penggunaan analisis isi dirasakan lebih efektif daripada menggunakan 

analisis framing, wacana ataupun semiotika. Hal ini disebabkan karena tujuan 

dalam penelitian ini hanya mencari tahu seberapa besar kemunculan kritik 

sosial yang ada dalam film. Sehingga dengan menggunakan analisis isi ini 
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sudah mewakili dari tujuan penelitian ini sendiri. Mengingat alasan diatas, 

pada dasarnya alasan penggunaan analisis isi dalam penelitian ini didasarkan 

pada keuntungan dan tujuan dari analisis isi tersebut. 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya juga telah dikemukakan oleh 

Wimmer dan Dominick dalam bukunya yang berjudul Mass Media Research. 

An Introduction (2000:136-138) adalah sebagai berikut: 

a. Menggambarkan isi komunikasi (describing communicatiuon content). 

b. Menguji hipotesis tentang karakteristik pesan (testis hypotheses of 

message characteristic). 

c. Membandingkan isi media dengan dunia nyata (comparing media content 

to the “real-world”). 

d. Memperkirakan gambaran media terhadap kelompok tertentu di 

masyarakat (assessing the image of particular gtroup in society). 

e. Mendukung studi efek media (estabhilising a starting point for studies of 

media effect). 

Metode analis isi yang paling awal dan paling sentral seringkali 

disebut sebagai analisis isi “tradisional”. Analisis isi diyakini sebagai metode 

analisis yang menguraikan objektivitas, sistematis, dan kuantitatif dari 

pengejahwantahan isi komunikasi itu sendiri. Dalam buku Teori Komunikasi 

Massa. Suatu Pengantar menyebutkan bahwa pendekatan dasar dalam 

menerapkan analisis isi adalah (1) memilih contoh (sample) atau keseluruhan 

isi; (2) menetapkan kerangka kategori; (3) memilih satuan analisis; (4) 

menentukan satuan ukur (5) mengungkap hasil sebagai distribusi menyeluruh 
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atau percontoh dalam hubungannya dengan frekuensi keterjadian (Mc Quail, 

1989:179). 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitan ini adalah film Syahadat Cinta yang terdiri 

dari 114 menit dengan 89 scene.  

2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah adegan yang terdapat pada scene 

film Syahadat Cinta. Hal ini  berarti peneliti menggunakan unit analisis 

scene untuk membatasi penelitian yang telah jelas dalam pengkategorian 

3. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 

kemunculan dari adegan dalam scene yang sesuai dengan kategorisasi 

pada di film Syahadat Cinta 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian dengan cara mengamati dan menganalisis data yang 

ada, yaitu 2 keping VCD (Video Compact Disk) film Syahadat Cinta 

Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama coder melakukan 

pencermatan dengan melihat secara langsung film Syahadat Cinta 

berbentuk VCD (Video Compect Disk). Kemudian peneliti beserta 

coder menelaah dan mencatat setiap adegan maupun dialog peran 

yang dianggap menggambarkan pesan moral sesuai dengan 
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kategorisasi. Setelah itu peneliti melakukan capture frame adegan 

yang telah dipilih oleh peneliti dan coder.  

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku 

yang berkaitan dengan pesan moral, berupa buku- buku, litratur dan 

internet yang dapat mendukung data primer. 

5. 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.  

6. 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 pengamat I dan pengamat II bersama-sama melakukan 

koder dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-

sama. Format isian yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang 

memuat alternative jawaban “ “ dan “X”. 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.  
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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: 

 Pi =  

Keterangan : 

Pi    : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement : Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu CR. 

Expected Agreement: Jumlah persetujuan yang diharapkan karena peluang. 
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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. 

 

 


