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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Al-qur‟an surat Ar-rahman ayat 1-4 di tuliskan bahwa “Allah 

menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berbicara” jelas dini di siratkan 

bahwa manusia di ajarkan Allah untuk berkomunikasi dengan kehidupan 

sosialnya dan sesuai perkembangan zaman pun komunikasi juga semakin 

berkembang dengan banyaknya media. Manusia melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan pesan dalam berinteraksinya dengan orang lain. Komunikasi 

adalah tentang bagaimana manusia saling menukarkan informasi dalam bentuk 

lambang-lambang yang dipahami bersama oleh masing-masing yang terlibat 

dalam suatu kegiatan komunikasi. Realitas akan pentingnya komunikasi dalam 

kehidupan manusia dewasa ini telah menjadi suatu yang tidak dapat disangkal 

lagi. Selain sebagai makhluk individu, manusia adalah makhluk sosial yang 

membutuhkan keberadaan orang lain. Berinteraksi adalah salah satu kebutuhan 

sosial dasar manusia. Dan komunikasi adalah peristiwa–peristiwa sosial yang 

terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain (Rahmat, 1995: 28). 

Seiring waktu manusia dituntut untuk lebih cepat dalam menyampaikan 

pesannya sehingga dapat dijangkau oleh khalayak luas dan heterogen. Untuk itu 

diperlukan alat-alat mekanik yang dapat membantu menyampaikan pesan-pesan 

secara cepat dan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat luas secara 

bersamaan. Secara paradigmatik komunikasi adalah proses penyampaian suatu 



pesan oleh orang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah 

sikap, pendapat atau prilaku baik langsung secara lisan atau tak langsung melalui 

media (Effendi, 2003:5). 

Saat ini komunikasi bisa langsung ditujukan kepada seluruh khalayak yang 

tersebar, heterogen dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga 

pesan yang sama dapat diterima serentak dan sesaat secara sederhana. Komunikasi 

massa adalah komunikasi melalui media massa yakni surat kabar, majalah, radio, 

televisi, film (Rahmat,1995 :189). Lazimnya media massa menunjukkan seluruh 

sistem dimana pesan diproduksi, dipilih, disiarkan, diterima dan ditanggapi. 

Dari sudut pandang lainnya media massa dapat dianggap sebagai 

oraganisasi manusia yang kompleks yang secara langsung menghasilkan alat-alat 

komunikasi, seperti surat kabar dan majalah sebagai organisasi, jaringan serta 

stasiun TV dan radio, perusahaan penerbit buku dan sebagainya. 

Revolusi teknologi meningkatkan ukuran dan efisiensi media cetak, serta 

memunculkan aneka media baru seperti film, radio, dan televisi. Listrik yang 

memacu energi pabrik dan transportasi, melandasi munculnya dan 

berkembangnya radio, film, dan televisi. Semuanya itu berdampak terhadap 

perubahan media. Urbanisasi menciptakan khalayak yang secara ekonomis 

mamadai bagi perkembanganya berbagai koran, majalah dan juga radio. Ketika 

kota-kota tumbuh dalam sejumlah dan ukuran, berkembang pula khalayak yang 

menjadi pasar media.  

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. Denis McQuail (Marseli, 1996: 

13) menyatakan bahwa film berperan sebagai sarana cara yang digunakan untuk 

menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, humor 

dan sajian teknis lainnya pada masyarakat umum. Film disini merupakan 

perwujudan dari seluruh realitas kehidupan dunia yang luas dalam masyarakat, 

oleh karena itu film mampu menumbuhkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan 

benturan emosional penonton, seolah mereka ikut merasakan dan menjadi bagian 

dari cerita tersebut. 

Film mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau banyak 

segmen sosial, karena film dipandang mampu memenuhi permintaan dan selera 

masyarakat akan hiburan. Selain sifat film itu sendiri adalah sebagai media 

komunikasi massa yang dapat memproduksi secara masal dalam tempat yang 

berbeda dalam waktu yang bersamaan. Oleh karenanya film sebagai media 

komunikasi massa, bisa menjadi media yang dapat melampaui batas teritori dan 

batas sosial tertentu, sehingga dapat menjangkau dan menyentuh kesadaran pada 

setiap aspek masyarakat. 

Film dapat memproduksi pesan yang akan dikomunikasikan lewat 

pemanfaatan teknologi kamera, warna, dialog, sudut pengambilan gambar, musik 

dan suara menjadi tampilan audio dan visual yang terekspresikan menjadi sebuah 

karya seni dan sastra yaitu bagaimana adegan satu dengan adegan yang lain 

dirangkai membentuk cerita film sehingga isi pesan dalam film yang disampaikan 

mudah dipahami oleh penonton (Susanto, 1986:58). 



Film Catatan Harian Si Boy yang ber-genre Drama merupakan salah satu 

dari banyaknya film yang bermunculan di Indonesia. Film Catatan Harian Si Boy 

ini merupakan film regenerasi dari film Catatan Si Boy yang pernah berjaya di era 

80an. Film ini bercerita tentang sosok seorang pemuda yang bernama Satrio. 

Satrio adalah seorang anak dari keluarga kaya raya dan mempunyai karakter unik 

dari dirinya. Karakter Satrio sebagai sosok pria yang tampan, kaya, cerdas namun 

tetap rendah hati dan taat beribadah mirip dengan karakter si Boy pada film 

catatan si Boy di era 80-an. Begitu melekatnya karakter Boy pada tahun 80-an, 

karakter tersebut bahkan mengambil sebuah bagian penting dalam pop culture 

Indonesia hingga saat ini. Maka adalah sangat wajar bila saat produser sekaligus 

sutradara debutan, Putrama Tuta, mengungkapkan bahwa dirinya merasa tertarik 

untuk kembali membawa salah satu ikon pop nasional tersebut kembali ke layar 

lebar bagi sebuah generasi yang telah jauh berbeda akan menimbulkan rasa 

penasaran yang cukup besar di benak banyak orang  

Catatan Harian Si Boy karya Putrama Tuta sama sekali bukanlah sebuah 

remake dari Catatan Si Boy. Dapat dikatakan, Catatan Harian Si Boy adalah 

sebuah regenerasi dari seri film legendaris tersebut. Karakter utama yang mengisi 

jalan cerita bukan lagi diisi oleh nama-nama karakter seperti Boy, Nuke, Emon 

atau Kendi. Catatan Harian Si Boy adalah sebuah film yang baru secara 

keseluruhan, namun memanfaatkan beberapa gimmick yang berada di lima seri 

film Catatan Si Boy di dalam jalan ceritanya sebagai benang merah terhadap seri 

film tersebut. Sebut saja kesamaan sifat beberapa karakter di film baru atau, 

sebuah benda yang menjadi bagian vital dari jalan cerita film baru ini, sebuah 



catatan harian milik Boy (di kutip dari situs 

http://amiratthemovies.wordpress.com/2011/07/02/2011/)  

Berangkat dari sebuah kisah yang legendaris, untuk kemudian diterapkan 

dan diadaptasi dalam sebuah naskah cerita baru yang walaupun memiliki tema 

dan jalan cerita yang sederhana namun mampu disusun secara dinamis dan 

modern, Catatan Harian Si Boy berhasil dieksekusi dengan baik oleh Putrama 

Tuta menjadi sebuah kesatuan cerita baru dan menarik. Tidak hanya unggul dari 

naskah dan pengarahannya, tampilan Catatan Harian Si Boy juga semakin 

diperkuat dengan jajaran departemen akting yang berhasil memberikan 

penampilan terbaik mereka serta tata produksi yang sangat unggul. 

Dari fenomenalnya cerita film Catatan Harian Si Boy pada era 80-an, dan 

adanya regenerasi film Catatan Harian Si Boy ini menjadikan peneliti tertarik 

untuk mengetahui pesan moral yang terkandung didalamnya. Adakah pesan moral 

yang tersirat dalam film bergenre drama (Roman) tersebut, mengingat film 

mempunyai peran dalam menghibur, mempengaruhi dan mempersuasi para 

penontonya.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah, seberapa banyak frekuensi kemunculan pesan moral dalam film Catatan 

Harian Si Boy karya Putrama Tuta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

http://amiratthemovies.wordpress.com/2011/07/02/2011/


Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa banyak frekuensi kemunculan pesan moral dalam film 

Catatan Harian Si Boy karya Putrama Tuta. 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya 

lebih khususnya pada penelitian dengan metode analisis isi untuk 

mengetahui seberapa banyak frekuensi pesan moral dalam film. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan sekaligus gambaran tentang 

bagaimana pesan dimunculkan dalam film bagi para sineas. Sehingga para 

sineas dapat pula memperhitungkan pesan yang akan mereka tampilkan  

ketika memproduksi film untuk karya yang lebih baik. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Unsur Teori  

Komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari sumber ke 

penerima, proses komunikasi digambarkan pada model S-M-C-R-E yang 

mana S (Source) berarti sumber pesan atau komunikator dan dalam film 

ini adalah sutradara Putrama Tuta, M (Message) berarti pesan dalam film 



ini yaitu Pesan Moral, R (receiver) berarti penerima pesan atau 

komunikan dalam film ini adalah khalayak atau penonton, dan E (Effect) 

berarti efek atau pengaruh yang ditimbulkan film Catatan Harian Si Boy 

Karya Putrama Tuta ini (Rogers&Shoemaker, 1971 : 11). 

Dalam penelitian ini Peneliti mengggunakan Teori Determinisme 

Teknologi (Technological Determinism Theory). Teori ini dikemukakan 

oleh Marshall McLuhan pertama kali pada tahun 1962 dalam tulisannya 

The Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Ide dasar teori 

ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara 

berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. 

Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku 

dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia 

untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain.  

Misalnya dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf menuju 

masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, ke masyarakat 

yang memakai peralatan komunikasi elektronik. Dalam penelitian ini jelas 

di paparkan bagaimana film menjadi media dalam berkomunikasi dengan 

memunculkan pesan moral yang di sini peneliti menggunakan nya sebagai 

sasaran untuk di teliti 

McLuhan berpikir bahwa budaya kita dibentuk oleh bagaimana 

cara kita berkomunikasi. Paling tidak, ada beberapa tahapan yang layak 

disimak. Pertama, penemuan dalam teknologi komunikasi menyebabkan 

perubahan budaya. Kedua, perubahan di dalam jenis-jenis komunikasi 



akhirnya membentuk kehidupan manusia. Ketiga, sebagaimana yang 

dikatakan McLuhan bahwa “Kita membentuk peralatan untuk 

berkomunikasi, dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita 

gunakan itu akhirnya membentuk atau mempengaruhi kehidupan kita 

sendiri”. 

 

 

 

2. Sejarah Film 

Mengingat perkembangan zaman dari abad ke abad, pada 28 

Desember 1895, untuk pertama kalinya dalam sejarah perfilman, sebuah 

film cerita dipertunjukkan di depan umum. Film ini dibuat oleh Lumiere 

bersaudara, inventor terkenal asal Perancis dan pelopor industri perfilman. 

Tempat pemutaran film itu adalah di Grand Cafe di Boulevard des 

Capucines, Paris. Sekitar 30 orang datang dengan dibayar untuk menonton 

film-film pendek yang mempertunjukkan kehidupan warga Perancis. 

Sesungguhnya, pada awal 1885, telah diproduksi gambar bergerak 

pertama namun, film karya Lumiere bersaudara yang dianggap sebagai 

film sinema yang pertama. Judul film karya mereka adalah “Workers 

Leaving the Lumiere Factory.” Pemutaran film ini di Grand Cafe 

menandai lahirnya industri perfilman. 

Di Indonesia, film pertama yang dibuat pertama kalinya di 

Indonesia adalah film bisu tahun 1926 yang berjudul Loetoeng Kasaroeng 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Film_bisu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1926
http://id.wikipedia.org/wiki/Loetoeng_Kasaroeng


dan dibuat oleh sutradara Belanda G. Kruger dan L. Heuveldorp. Saat film 

ini dibuat dan dirilis, negara Indonesia belum ada dan masih merupakan 

Hindia Belanda, wilayah jajahan Kerajaan Belanda. Film ini dibuat dengan 

didukung oleh aktor lokal oleh Perusahaan Film Jawa NV di Bandung dan 

muncul pertama kalinya pada tanggal 31 Desember, 1926 di teater Elite 

and Majestic, Bandung. (dikutip dari 

http://ceritarakyatnusantara.com/id/news/138)  

Film mempunyai kekuatan dan kemampuan dalam menjangkau 

banyak segmen sosial, karena film dipandang mampu memenuhi 

permintaan dan selera masyarakat akan hiburan. Film merupakan sebuah 

alat untuk menyapaikan pesan yang efektif dalam mepengaruhi khalayak 

dengan pesan-pesan yang disampaikannya. Film selalu mempengaruhi dan 

membentuk masyarakat melalui muatan pesan-pesannya (message) 

(Sobur, 2004:127). 

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

memang selama ini telah menjadi sebuah realita di dalam kehidupan 

seperti tema cinta,keluarga,perjalanan hidup serta hal-hal yang memang 

selama ini menjadi daya kreatif imajiantif sang pembuat film, seperti film 

kartun, animasi, dsb. Film umumnya dibangun dengan banyak tanda. 

Tanda-tanda itu termasuk berbagai system tanda yang bekerja sama 

dengan baik dalam upaya mencapai efek yang diharapkan.  

Film berperan sebagai sarana baru yang memuat sebuah pesan yang 

akan disebarluaskan kepada khalayak. Pesan film terkadang mutlak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/G._Kruger
http://id.wikipedia.org/wiki/L._Heuveldorp
http://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Jajahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perusahaan_Film&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jawa_NV&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://id.wikipedia.org/wiki/31_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/1926
http://id.wikipedia.org/wiki/Teater
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elite_and_Majestic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elite_and_Majestic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Elite_and_Majestic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
http://ceritarakyatnusantara.com/id/news/138


sebagai suatu hiburan bagi sebagian orang. Secara teknis, film 

menyampaikan pesannya melalui ide cerita, peristiwa, musik, drama dan 

sebagainya. Hal itu merupakan bentuk perkembangan lebih lanjut dari 

fungsi film yang dapat menciptakan kesejukan dalam hati kita, yang sering 

kita sebut sebagai hiburan. Dengan demikian jika ditinjau dari 

fenomenalnya, maka secara umum film mempunyai peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan manusia yang tersembunyi (McQuail, 1989: 13). 

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

Pasal 1 menyebutkan bahwa:yang dimaksud dengan film adalah karya 

cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang 

dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada 

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

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

elektronik atau proses lainnya atau tanpa suara yang dapat 

mempertunjukkan atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, 

elektronik dan atau lainnya (Baksin, 2003:6). 

Dalam penyampaiannya film di rangkai dalam sebuah cerita yang 

membawa pesan dan informasi yang memungkinkan pembuat film 

melahirkan realitas bagi penontonnya. Sehingga bisa dikatakan film 

merupakan sebagian wadah untuk berapresiasi karena film merupakan 

perwujudan dari realitas kehidupan dunia yang luas dalam masyarakat. 

Oleh karena itu, film mampu menumbuhkan imajinasi, ketegangan, 

ketakutan, dan benturan emosional khalayak penonton, seolah-olah 



mereka ikut merasakan dan menjadi bagian dari cerita film tersebut. Jadi 

tidak heran ketika setelah menonton film seseorang berprilaku layaknya 

adegan dalam film. 

2.1 Fungsi Film 

Film pada awalnya sebagai penghibur penonton, namun seiring 

perkembangan fungsi informatif maupun dedukatif bahkan persuasif film 

juga digunakan untuk pembinaan kaum generasi muda dalam rangka 

nation and character buillding (Effendy, 1981 : 212). 

Berbagai fungsi tersebut akan tercapai jika diproduksi dalam 

pengemasan obyektif mengenai isi dari film yang menginfluence khalayak 

untuk bisa di terapkan dan membangun nilai-nilai yang baik bahkan 

membangun moral positif untuk di terapkan di masyarakat karena film 

juga mengajarkan penonton tentang kehidupan sehari-hari.  

Pada dasarnya film dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil sebelum 

menjadi sebuah rangkaian cerita yang dapat dinikmati oleh penonton. Bagian 

tersebut bisa dikatakan sebagai struktur film, diataranya yakni : 

1. Shot (syut)  

Shot adalah bidikan atau hasil rekaman oleh kamera tv atau film. Shot 

dianggap sebagai unsur terkecil dalam sebuah film. Shot dapat pula 

dirumuskan sebagai peristiwa yang direkam oleh kamera tanpa interupsi, 

dimulai saat tombol perekam pada kamera ditekan sampai dilepas kembali. 



Panjang shot tergantung pada lamanya tombol kamera direkam atau 

ditekan. 

2. Scene (adegan)  

Scene adalah rangkaian beberapa shot kamera atau film yang 

merupakan bagian dari suatu sikuen. Scene juga bisa diartikan sebagai 

rangkaian rasi shot dalam satu ruang dan waktu serta mempunyai kesamaan 

gagasan. Karena dibatasi tempat dan waktu maka jika tempat dan waktu 

dirubah maka berubah pula scenenya. Scene terbentuk dari gabungan shot 

yang disusun secara berarti dan meninmbulkan suatu pengertian yang lebih 

luas tapi utuh. 

3. Sequence (urutan adegan)  

Sequence adalah rangkaian secara berurut, adegan-adegan hasil 

rekaman kamera yang telah memberikan gambaran mengenai aspek-aspek 

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

Sequence terbentuk apabila beberapa adegan disusun secara berarti dan 

logis. 

a. Jenis Film (Genre Film)  

Sebagaimana memberikan warna pada dunia perfilm an maka genre 

atau jenis film pun ada bermacam-macam. Menurut Neale (1990), genre 

tidak hanya merujuk pada jenis film namun juga pada harapan atau 

expectation dan hipotesis penonton bagaimana film akan berakhir. 

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. 

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. 

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) 

 

3. Film Sebagai Medium Komunikasi Massa  

Dalam konteks komunikasi salah satu darinya adalah komunikasi 

massa. Komunikasi yang cukup menonjol pada film sebagai media 

komunikasi massa adalah komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja, 

sehingga khalayak pemirsa pasif karenanya. Kekuatan dan kemampuan 

film menjangkau banyak segmen sosial, membuat para ahli berpendapat 

bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. 

Dalam konteks media massa, film tidak lagi semata-mata dimaknai 

sebuah karya seni semata. Film juga merupakan suatu medium komunikasi 

massa yang beroperasi di dalam masyarakat. Dalam perspektif tersebut, 

film dimaknai sebagaii pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

filmis yang mengilhami 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 perubahanpada perilaku dan efek 

perubahan sosial. 

Media merupakan bagian kehidupan, dia adalah alat untuk 

menyampaikan pesan kepada manusia lain. Selain itu media juga telah 

menjadi media dominan untuk memperoleh gambaran dan citra realitas 

sosial bagi individu, kelompok, dan masyarakat. Ketergantungan manusia 

terhadap media begitu besar di dunia modern. Media menyuguhkan nilai-

nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita, opini, cerita 

pendek, kartun dan lain-lain (McQuail, 1989: 3). 

Pengertian media massa menurut JB. Wahyudi (1986: 43) adalah 

saluran atau media yang dipergunakan untuk mengadakan komunikasi 

dengan massa. Yang dimaksud media massa di sini adalah media massa 

periodik, seperti surat kabar, majalah (media cetak), televisi, radio, dan 

film (media elektronik). Sedangkan yang dimaksud massa pada 

komunikasi massa adalah pembaca surat kabar atau majalah, pendengar 

radio, penonton televisi, yang memiliki sifat-sifat : (a) banyak jumlahnya, 

(b) saling tidak mengenal, (c) heterogen, (d) tidak diorganisasikan, (e) 

tidak dikenal oleh si pengirim atau komunikator, (f) tidak dapat 

memberikan umpan balik secara langsung. 

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. 

Film merupakan gerakan atau lebih tepat lagi gambar yang 

bergerak, dan memang gerakan itulah yang merupakan unsur pemberi 

hidup kepada suatu gambar. Suatu film diiringi dengan suara yang dapat 

berupa  dialog atau musik, serta warna yang dapat mempertinggi nilai 

kenyataan pada film. Sehingga unsur-unsur tersebut benar-benar terjadi 

dan sedang dialami oleh khalayak pada saat film diputar. 

Dengan demikian, film merupakan sarana komunikasi yang 

mengaktualisasikan kejadian yang dinikmati pada saat tertentu oleh 

khalayak. Oleh karena itu film dapat mengatasi masalah hambatan waktu 



seakan-akan menarik kejadian masa lampau ke masa kini, seakan-akan 

sedang mengalami apa yang dibawakan oleh film secara nyata. 

Film sebagai suatu bentuk komuniksi massa juga dikelola menjadi 

suatu komoditi. Di dalamnya teramat kompleks, dari produser, sutradara, 

pemain, dan seperangkat pendukung kesenian lainnya seperti musik, seni 

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

menjadi komunikator dan bertindak sebagai agen transformasi budaya. 

Ringkasnya, media komunikasi massa membentuk pandangan 

dunia dan orang-orang di sekelilingnya. Dengan demikian film merupakan 

objek yang potensial untuk dikaji, khususnya dalam kerangka komunikasi 

massa yang sarat dengan muatan pesan baik yang nampak maupun yang 

tersembunyi. 

 

4. Pesan Moral 

Salah satu komponen komunikasi yang perlu dibahas lebih 

mendalam dalam penelitian ini adalah komponen pesan. Pesan 

merupakan salah satu komponen dalam kamunikasi yang harus dipenuhi, 

selain komunikator dan komunikan. Jika salah satu dari tiga komponen 

ini tidak ada maka komunikasi pun tidak ada. Proses penyampaian pesan  

cara, atau teknik penyampaian pesan merupakan salah satu indikator bagi 

keberhasilan aktivitas komunikator 

Pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai perintah, 

nasehat/permintaan dan amanat yang disampaikan lewat orang lain. 



Pesan tidak dapat lepas dari komunikan massa yang bersifat umum 

(Public). Karena ditujukan kepada umum dan mengenai kepentingan 

umum jadi tidak ditujukan kepada perorangan / kepada sekelompok 

orang tertentu.Pesan dalam komunikasi dikonsepsikan sebagai alat 

pengaruh sosial. 

Pesan yang disampaikan dalam sebuah film dapat menimbulkan 

dampak – dampak yang dapat mempengaruhi dan menimbulkan efek- 

efek tertentu. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah penelitian yang telah 

dilakukan seperti pengaruh tayangan film terhadap anak. Dalam sebuah 

media massa termasuk juga media film, semua pesan yang terkandung 

dapat ditangkap dan dipahami dengan cara menganalisanya. Pada 

dasarnya studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna yang 

terdapat didalamnya 

Moral dari estimologi bahasa berasal dari bahasa latin yang 

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

yang sama dengan moral, hanya ada nada yang lebih abstrak. Moralitas 

adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenan dengan 

baik dan buruk. (K. Bertens, 1994:7) 

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu 

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

mencangkup tentang baik buruknya perbuatan manusia(Poespoprodjo. 

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

Moral obyektif memandang perbuatan sebagai sebuah perbuatan yang 



telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela dari pihak 

pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat 

mempengaruhi penguasaan dirinya dizinkan dengan sukarela 

menghendaki macam perbuatan tersebut. Sedangkan moral subyektif 

adalah moral yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang 

dipengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu pula 

yang dipengaruhi, dikondisiskan, oleh latar belakangnya, pendidikannya, 

kemantapan emosinya dan sifat-sifat pribadi lainnya. 

Jika dilihat dari benar salahnya moral dapat intrinsik dan 

ekstrinsik. Disini moral intrinsik memandang perbuatan menurut 

hakikatnya bebas lepas dalam setiap hukum yang positif. Yang dimaksud 

memandang disini yaitu apakah perbuatan baik atau buruk pada 

hakikatnya, bukan apakah seseorang telah memerintahkannya atau telah 

melarangnya. Moral ekstrinsik adalah moral yang memandang perbuatan 

sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang 

kuasa atau oleh hukum positif: Baik dari manusia asalnya maupun dari 

Tuhan Semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi, bahwa 

semua bentuk moral itu adalah resultan dari kehendak seseorang yang 

dengan semau-maunya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatn 

tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang intrinsik dalam perbuatan 

manusia itu sendiri atau pada hakikatnya manusia disebut sebagai aliran 

positivisme moral (Poespoprodjo. W, 1988,103).  



Disebut seperti itu karena, menurut aliran tersebut, semua 

moralitas bertumpu pada hukum positif sebagai lawan hukum kodrat 

(Natural Law). Menurut teori tersebut perbuatan dianggap benar atau salah 

berdasar atas (Poespoprojo, 1988:115) : 

1. Kebiasaan Manusia. 

Pendapat ini dipegang oleh para filsuf seperti spencer, 

Nietzsche, comte, dan karl marx. moral kebiasaan bisa 

mendapatkan kekuatan hukum dan memberikan moralitas ekstrinsik 

pada jenis perbuatan yang indiferen sifatnya. Tetapi tidak semua 

moral dapat didasarkan atas adat kebiasaan karena sementara adat 

kebiasaan tidak dapat di hapuskan dan beberapa jenis perbuatan 

tidak pernah dapat dijadikan adat kebiasaan. Satu-satunya alasan 

untuk itu adalah bahwa perbuatan-perbuatan ini, baik atau 

buruknya tidak bergantung kepada adat kebiasaan apapun. Dan 

adat kebiasaan bukanlah sumber dari semua sumber moralitas. 

2. Hukum-Hukum Negara. 

Hobbes dan Rousseau berkata bahwa sebelum pembentukan 

Negara tidak terdapat moralitas. Moraliatas disini adalah ketaatan 

atau ketidaktaatan kepada hukum sipil. Negara dapat memberikan 

moralitas ekstrinsik kepada jenis perbuatan yang Indefern sifatnya. 

Tetapi tiada Negara yang sepenuhnya semau-maunya dalam hukum-

hukumnya. Terdapat perbuatan-perbuatan lain yang setiap Negara 

harus melarangnya, karena kehidupan manusia itu sendiri menuntut hal 



ini. Perbuatan perbuatan ini telah bermoral atau tidak bermoral 

sebelum ada Negara. 

3. Moral Tuhan atau Dekrit Tuhan. 

Meskipun moralitas bergantung kepada kehendak Tuhan, 

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

kehendaknya bergantung kepada intelek-Nya, sedangkan baik 

intetelek maupun kehendak-Nya bergantung kepada esensi-Nya. 

Tuhan tidak dapat berlawanan dengan dirinya sendiri. Oleh karena Dia 

sendiri tidak dapat berbuat menurut cara yang berlawanan dengan 

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

memerintahkan atau mengizinkan makhluknya berbuat seperti itu. 

Moral menyangkut kebaikan atau nilai kebenaran manusiawi, 

moral memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah dan segi 

lahiriah. Yang dimaksud disini adalah orang dianggap baik jika orang 

tersebut memiliki sikap batin yang baik dan melakukan perbaitan yang 

baik pula. Dengan kata lain moral dapat diukur dengan baik jika dua segi 

diatas diperhatikan dan ditinjau bersama. Namun hal tersebut juga 

menimbulkan kesulitan bagi kita, secara umum manusia dapat dinilai dari 

perbuatan lahiriyah sedangkan menyangkut batiniyahnya, hanya individu 

dan Tuhan yang tahu. Jadi dalam hal moral, Tuhanlah yang mampu 

menilai moral manusia secara tepat. Selain Tuhan, setiap manusia tentunya 

juga bisa menilai dirinya sendiri dengan memahami hatinya dan dengan 



membutuhkan bantuan orang lain yang dapat memberikan umpan balik 

yang objektif kepadanya.(Hadiwardoyo,1990:13-14) 

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, 1990:14-15) 

Nilai dan norma etis banyak berasal dari agama. Kebudayaan 

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

kehidupan ini, ribuan norma ditawarkan dan diperkenalkan kepada kita, 

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

ada dapat berasal dari orang tua, lingkungan, agama, negara dan media 

massa. Namun dibalik semua norma tersebut, garis besar norma tetap 

berasal dari nilai-niai Ketuhanan 

Sedangkan yang dimaksud hati nurani disini adalah merupakan 

pusat kepribadian, hati nurani manusia mengalami pertumbuhan seiiring 

berjalannya waktu, pertumbuhan hati nurani dapat berarti kemajuan 

namun dapat juga berarti sebuah kemunduran. Kemunduran dan 

kemajuan tersebut tergantung pada tanggapan lingkungan dan usaha 

individu sendiri. Meskipun tidak sebagai harga mati, lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan hati nurani individu. Perkembangan 

positif hati nurani dapat digambarkan misalnya sebagai berikut: semula 



hati nurani masih harus belajar norma-norma namun seiring waktu, 

ketika semakin dewasa individu maka kita mulai bisa membanding-

bandingkan norma dan mencari makna terdalam dari norma-norma 

tersebut.   

Moral sebenarnya memuat dua segi yang berbeda, yakni segi 

batiniah dan segi lahiriah. Orang yang baik adalh orang yang memiliki 

sikap batin yang baik dan melakukan perbuatan yang baik pula. Sikap 

batin itu sering kali disebut hati. Orang yang baik mempunyai hati yang 

baik. Akan tetapi sikap batin yang baik baru dapat dilihat oleh orang lain 

setelah terwujud dalam perbuatan lahiriah yang baik pula (Hadiwardoyo, 

1990:13) 

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

membagi moral menjadi empat kategori, kategori yang dimaksud: 

1. Moral hidup : moral yang didalamnya menyangkut awal sebuah 

kehidupan, pemeliharaan kehidupan dan akhir sebuah kehidupan. 

Hidup selayaknya dilihat sebagai anugerah Tuhan yang amat 

berharga, karena hal tersebut maka seharusnya kita terpanggil untuk 

memeliharanya dan melindungi kehidupan sejauh mungkin. 

Pemeliharaan akan kehidupan merupakan sebuah rasa syukur atas 

anugerah tersebut. Kehidupan manusia merupakan kehidupan yang 

memiliki martabat yang paling tinggi diantara makhluk ciptaan 

Tuhan yang lain, maka manusia dalam keadaan apapun dan 



dimanapun harus mengargai kehidupannya sesuai dengan 

martabatnya yang luhur  

2. Moral seksual  : moral yang didalaminya mengandung nilai nilai 

kodrati sex dan seksualitas yang sudah diciptakan oleh tuhan. Yang 

dimaksud seksualitas disini adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kepribadian sebagai pria dan wanita. Secara kodrati, sex 

merupakan anugrah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia (pria 

dan wanita ) untuk mengungkapkan cinta dan meneruskan generasi 

manusia di bumi disertai pertanggung jawabannya kepada Tuhan. 

Begitulah sex dan sexualitas diciptakan Tuhan dengan kemampuan 

dan keterarahan kodrati yang jelas, maka layak bagi manusia untuk 

berusaha setia pada rencana Ilahi tersebut. Wacana homo sexual, 

lesbian,onani, masturbasi, pedofillia dan free sex merupakan warna 

dalam kehidupan modernitas. Dalam hal ini banyak wacana yang 

ditinjau. Perkembangan psikologi telah mempengaruhi banyak 

pandangan seksualitas pada masyarakat. Contoh kasus homo dan 

lesbi, jika ditinjau dalam psikologis, hal ini tidak layak dibilang 

perbuatan amoral karena bisa saja individu yang bersangkutan 

ternyata memiliki kelainan mental seksual. Dalam kasus ini, individu 

tersebut membutuhkan pengertian penuh kasih sayang daripada 

teguran yang mendakwa. Tinjauan lain yang sangat penting 

mengenai masalah seksualitas adalah tinjauan agama, karena 

pengertian kodrati sex jelas berasal dari Tuhan maka segi agama 



sangat berpengaruh disini. Agama mengajarkan dengan jelas tentang 

masalah seksualitas dan hukum-hukumnya, jadi masalah seksualitas 

yang melanggar norma hukum agama jelas dikategorikan perbuatan 

amoral dan dosa, dengan berbagai alasan yang menyertainya 

3. Moral perkawinan : yaitu moral yang didalamnya mangandung nilai 

nilai perkawinan yang sakral. Sudah lama perkawinan menjadi 

lembaga masyarakat, yakni kenyataan yang diakui, diatur, dan 

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

dan akhir-akhir ini tampaknya mulai melonggar lagi, seperti tampak 

di banyak negara industri. Pada umunya aturan masyarakat terhadap 

lembaga perkawinan/pernikahan bercorak dinamis, mengikuti 

perkembangan masyarakat di bidang-bidang lain. Pernikahan 

menyangkut hakikatnya sebagai ikatan pria dan wanita yang 

membenarkan hidup bersama antara keduanya, termasuk hak untuk 

tidur bersama dan mempunyai anak bersama. Ciri pernikahan yang 

baiak dalam mayoritas masyarakat adalah pernikahan yang 

monogami dan tidak bercerai namun tetap ada kemungkinan bagi 

suami istri untuk bertindak lain. Selebihnya nilai pernikahan selain 

sebagai lembaga masyarakat juga sebagai lembaga hukum negara 

dimana negara mengatur, mengakui dan melindungi lembaga 

pernikahan masyarakatnya. Selian itu pernikahan juga merupakan 

sebuah pangilan hidup dan lembaga agama maka nilai-nilai agama 

juga menjadi acuan yang baik dalam menjalani pernikahan.  



4. Moral sosial : moral yang didalamnya mengandung aturan normatif 

manusia sebagai makhluk sosial yang kehadiranya berpengaruh 

dengan banyak orang. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk 

yang berkembang dengan pengaruh banyak orang lain, dan 

kehadiranya sendiri pun juga ikut mempengaruhi perkembangan 

pribadi banyak orang lain. Perkembangan individu terjadi dalam 

hubungan-hubungan antar individu. Sebaliknya individupun dapat 

berkurang mutunya karena pengaruh orang lain, seperti halnya 

masyarakat dapat terganggu dalam perkembangannya oleh satu atau 

beberapa warganya. Karena hubungan-hubungan dalam masyarakat 

begitu kompleks, kiranya baik kalau penilaian moral terhadap 

hubungan-hubungan tersebut kita laksnakan segi demi segi. Namun 

harus diingat bahwa segi yang satu dalam kenyataan selalau 

berkaitan dengan segi yang lain. 

 

F. Definisi Konseptual 

1. Pesan Moral 

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). Jadi pesan moral adalah seperangkat lambang tentang 

gambaran moral dalam kehidupan sehari-hari yang ingin disampaikan oleh 

seorang komunikator 



 

2. Film 

Secara teroritis film merupakan salah satu bentuk komunikasi masa yang 

paling dinamis. Hal yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga 

lebih mudah dan lebih cepat masuk akal daripada hal yang perlu dibaca 

dan dipahami untuk mendapatkan makna. 

 

G. Struktur Kategorisasi 

Jantung dari analisis isi adalah sistem kategorisasi yang digunakan 

untuk mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan 

kategorisasi ini akan memperjelas tentang topik penelitian (Dominick, 

2003:149). Kategori dibuat untuk menjadi batasan-batasan dan berdasarkan 

pada Filsafat Moral (Poespoprojo, 1988:115) pada Pesan Moral dalam 

penelitian ini, dibagi dalam 3 kategorisasi sebagai berikut: 

1) Pesan Moral Agama/ 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. Pesan moral keagaman dalam 

penelitian ini dapat diartikan sebagai adegan dan dialog yang 

mengindikasikan nilai moral agama maupun pelanggaran nilai 

moral agama. Dimana nilai moral agama ini merupakan ajaran 

tentang apa yang wajib dilakukan dan larangannya. 

Dalam analisis film Catatan Harian Si Boy ini dapat dicontohkan 

adegan dan dialog yang mengandung unsur nilai moral keagamaan 

adalah sebagai berikut: 

a) Minum-minuman keras 

b) Tinggal satu rumah dengan orang yang bukan muhrim 

2) Pesan Moral Kenegaraan 

Hobbes dan Rousseau berkata bahwa sebelum pembentukan 

Negara tidak terdapat moralitas. Moralitas disini adalah ketaatan 

atau ketidaktaatan kepada hukum sipil. Negara dapat memberikan 

moralitas ekstrinsik kepada jenis perbuatan yang dirasa tidak 

dianggap penting (Indefern) sifatnya. Tetapi tiada Negara yang 

sepenuhnya semau-maunya dalam hukum-hukumnya. Terdapat 



perbuatan-perbuatan lain yang setiap Negara harus melarangnya, 

karena kehidupan manusia itu sendiri menuntut hal ini. Perbuatan 

perbuatan ini telah bermoral atau tidak bermoral sebelum ada 

Negara. Moral kenegaraan ini dapat diartikan sebagai segala 

peraturan yang ada pada sebuah negara. Dalam penelitian ini dapat 

diartikan sebagi ketaatan aktor utama terhadap peraturan, maupun 

pelanggaran terhadap peraturan negara. Berikut contoh adegan 

atau dialog dalam film ini sesuai dengan kategorisasi moral 

kenegaraan : 

a. Satrio ngebut di jalan raya, dan kemudian di kejar polisi. 

b. Menuduh tanpa barang bukti 

 

3) Pesan Moral Kebiasaan 

Pendapat ini dipegang oleh para filsuf seperti spencer, Nietzsche, 

comte, dan karl marx. moral kebiasaan bisa mendapatkan kekuatan 

hukum dan memberikan moralitas yang sifatnya berasal dari luar 

(ekstrinsik). Tetapi tidak semua moral dapat didasarkan atas adat 

kebiasaan karena sementara adat kebiasaan tidak dapat di 

hapuskan dan beberapa jenis perbuatan tidak pernah dapat 

dijadikan adat kebiasaan. Satu-satunya alasan untuk itu adalah 

bahwa perbuatan-perbuatan ini, baik atau buruknya tidak 

bergantung kepada adat kebiasaan apapun. Dan adat kebiasaan 

bukanlah sumber dari semua sumber moralitas. Moral kebiasaan 



ini dapat diartikan sebagai moral hidup, atau moral sosial. Jadi 

moral kebiasan diartikan sebagai segala aturan atau norma dalam 

kehidupan sehari-hari, baik pelanggaran maupun anjuran dalam 

lingkungan sosial. Berikut ini merupakan contoh adegan dan 

dialog pada film Catatan Harian si Boy dari moral kebiasaan: 

a. Berkelahi  

b. Mengintimidasi seseorang. 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis isi. Alasan menggunakan analisis isi karena akan memperoleh suatu 

hasil atau pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang 

disampaikan oleh media massa atau sumber informasi yang lain secara 

objektif dan sistematis. Analisis isi menurut budd adalah suatu teknik 

sistematis untuk menganalisis pesan dan mengolah pesan atau suatu alat 

untuk mengobservasi dan menganalisi isi perilaku komunikasi yang terbuka 

dari komunikator yang di pilih (Kriyantono 2009:230). Selain itu disebabkan 

karena tujuan dalam penelitian ini hanya mencari tahu seberapa besar 

kemunculan pesan moral yang ada dalam film. Sehingga dengan 

menggunakan analisis isi ini 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. 



Stone dalam Klaus krippendorf (1991:17) mengemukakan analisis isi 

adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan 

mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus 

dalam sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean unit-

unit teks. 

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). 

Deskripsi tentang analisis isi yang lainnya juga telah dikemukakan oleh 

Wimmer dan Dominick dalam bukunya yang berjudul Mass Media Research. 

An Introduction (2000:140) 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 sampel dari total sampling 

(populasi) atau keseluruhan isi yang karakteristiknya ingin diketahui (dalam 

penelitian ini peneliti memilih film Catatan Harian Si Boy Karya Putrama 

Tuta sebagai bahan untuk di teliti isinya atau scene yang populasinya 56 scene 

yang di peroleh sampel 28 scene. Sampel di ambil dari populasi kemudian di 

analisis) ; (2) menetapkan kerangka kategori (dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan acuan sebagai dasar pengkategorisasian pada buku Filsafat 

Moral (Poespoprojo, 1988:115) yang mana pada Moral dibagi menjadi 3 

kategori yaitu Moral Sosial, Moral Hukum Negara dan Moral Ketuhanan) ; 



(3) memilih satuan analisis (dalam penelitian ini peneliti memakai analisis isi 

untuk penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

mengukur rata-rata kecenderungan scene yang muncul sesuai batasan kategori 

(Mean) ) ; (4) menentukan satuan ukur (dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan satuan ukur Scene yang terdiri dari Adegan dan Dialog) ; (5) 

mengungkap hasil sebagai distribusi menyeluruh atau percontoh dalam 

hubungannya dengan frekuensi keterjadian (dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan rumus holsty dan scotpi untuk mengungkap hasil dari 

penelitian dibantu juga dengan 2 koder untuk membandingkan hasil penelitian 

dengan peneliti) (Mc Quail, 1989:179). 

 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah film Catatan Harian 

Si Boy Karya Putrama Tuta yang memiliki durasi selama 98 menit dengan 56 

scene dan meneliti dari keseluruhan scene mengungkap pada scene mana saja  

yang didalamnya mengandung unsur pesan moral sesuai dengan kategorisasi 

yang telah ditentukan untuk menjadi batasan.  

2. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan pada total 56 scene kemudian 

dimasukkan kedalam kategori yang telah ditentukan. Hal ini  berarti 

peneliti menggunakan unit analisis scene untuk membatasi penelitian 

yang telah jelas dalam pengkategorian. Sehingga dalam penelitian 

analisis isi ini peneliti menggunakan unit analisis sebagai berikut:  



a. Unit analisis dialog yaitu segala bentuk kata yang mengandung 

muatan pesan moral yang diucapkan oleh pemain dalam 

menokohkan karakter dalam cerita film. 

b. Unit analisis adegan yaitu keseluruhan gambar dan akting dari para 

pemain yang mengandung unsur pesan moral .   

 

3. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari frekuensi 

kemunculan kategori yang terdapat di setiap scene dalam film. Perhitungan ini 

didasarkan pada berapa kali kemunculan pesan moral pada setiap scene, 

sementara pengukurannya menggunakan struktur kategori yang telah 

ditetapkan. 

 

3.1  Scene 

Scene merupakan gambar berjalan yang direkam untuk menjelaskan jalan 

cerita, tokoh dan perwatakannya. biasanya terdapat komponen-komponen 

gabungan shoot yang ada di scene seperti audio atau dialog dan visual atau 

adegan. 

3.2 Frekuensi 

        Frekuensi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan 

nilai distribusi data riset yang memiliki kesamaan kategori. Ukuran frekuensi 

dapat dinyatakan dalam bentuk mutlak atau dalam bentuk relative (presentse). 

Penyajian data frekuensi dapat disajikan dalam bentuk angka maupun dalam 

bentuk gambar. (Suliyanto, 2006:179). 



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 

video film Romeo Juliet. Dalam pengumpulan datanya, peneliti bersama 

koder melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung setiap scene 

yang menggambarkan pesan kemanusiaan dengan kategorisasi yang telah 

ditentukan. Setelah itu peneliti melakukan capture frame adegan yang telah 

dipilih oleh peneliti dan koder . 

b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang didapatkan dari buku-buku, 

artikel-artikel, serta bahan dari internet yang berkaitan dengan pesan 

kemanusiaan yang dapat mendukung data primer.  

Setelah dilakukan pengamatan film Romeo Juliet kemudian data dimasukkan 

kedalam kategorisasi pesan moral. Untuk mempermudah pengkategorisasian 

dan pengolahan data, maka dibuat lembar koding seperti berikut :  

 

Tabel 1.1 

Contoh Lembar Koding 

 

Scene 

Kategorisasi Pesan Moral 

Moral Sosial Moral Hukum Negara Moral Ketuhanan 



A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

         

         

   *Data Diolah Oleh Peneliti 

A1  : Cara Berperilaku 

A2  :  Cara Bertuturkata 

B1  :  Kewajiban Sebagai Warga Negara 

B2  :  Peraturan Negara 

          C1  :  Cara Berinteraksi Dengan Tuhan 

C2  :  Kewajiban Dalam Beragama 

 

Tabel di atas diisi dengan tanda 

     = menyatakan ada unsur pesan moral  

-     = menyatakan tidak ada unsur pesan moral  

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi (AI) dengan tipe penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan perangkat statistik dengan mengukur rata-rata kecenderungan 

scene yang muncul sesuai batasan kategori (Mean). Metode penelitian 

kuantitatif digunakan untuk meneliti pada sampel tertentu, pengumpulan data 



menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Peneliti 

menggunakan statistik deskriptif yang menggambarkan gejala atau fenomena 

dari satu variabel yang di teliti tanpa menjelaskan hubungan-hubungan yang 

ada (Kriyantono, 2009 : 167). Deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

suatu variable seperti jumlah rata-rata, standar deviasi, varian, nilai terendan 

maupun nilai tertinggi. 

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 variabel (dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel yaitu 

Pesan Moral).  

 

Tabel 1.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi  Prosentase 

Cara Berperilaku   

Cara Bertutur Kata   

 

    Tabel 1.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 



Indikator Frekuensi  Prosentase 

Kewajiban Sebagai Warga 

Negara 

  

Peraturan Negara   

     

Tabel 1.4 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Indikator Frekuensi  Prosentase 

Cara Berinteraksi Dengan 

Tuhan 

  

Kewajiban Dalam Beragama   

 

 

 

6. Uji Reliabilitas 

Dalam uji reliabilitas kategori, penulis menggunakan sistem koding, 

dimana penulis dibantu oleh koder guna mengukur ketepatan penilaian 

penulis terhadap pesan immoral yang terkandung dalam tiap scene pada film. 

Sistem ini dirasa penulis paling tepat karena untuk melakukan sebuah analisis 

dalam scene film, diperlukan pemikiran subyektif, dan untuk menyamakan 

perspektif subyektifitas tersebut, diperlukan sebuah pembanding.  



Untuk menguji reliabilitas, penelitian ini dibantu  oleh dua orang coder 

(orang yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian 

reliabilitas dilakukan terhadap kategori yang digunakan dalam penelitian. Hal 

ini untuk mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah 

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

struktur kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding (scene dalam film) 

dan tabel kerja koding. 

Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator dan unit analisis 

yang telah ditetapkan, koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda 

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

tabel kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik.  

Dua orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas dalam audio 

visual yang akan diberikan oleh peneliti kepada koder tersebut. Koder tersebut 

dapat mengerti tentang audio visual dan dapat memahami isi film tersebut. 

Mengerti dalam hal ini, adalah yang bersangkutan bisa menilai tentang unsur-

unsur audio visual yang ada, baik verbal maupun non verbal yang ada di film 

tersebut. Selain itu, koder  mampu beraktifitas maupun berkecimpung dalam 

dunia film dan selalu mengikuti perkembangan film secara up to date dapat 

dibuktikan dengan keaktifannya berorganisasi tentang perfilman lokal atau 

pun menghasilkan suatu karya perfilman yang dianggap layak untuk 

dipublikasikan. Jika pengkodi (periset dan hakim) tidak mencapai 0,75 maka 

kategori operasionalnya perlu di rumuskan lebih spesifik yang artinya 

kategorisasi belum handal (Kriyantono 2009 : 236-238). 



Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan 

pengertian dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat di 

hitung dengan formula yang dibuat Holsty yang digunakan untuk menentukan 

reliabilitas data nominal. 

Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penilaian para koder peneliti 

menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

    

C.R =  

Keterangan : 

C.R = Coefisien Reliability 

M       =  Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

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

peneliti 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 =  reementExpectedAg

reementExpectedAgreementObservedAg

%1

%%
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 Pi                : Nilai keterhandalan. 

Observed Agreement : Jumlah persetujuan nyata antar pengkode yaitu CR. 

Expected Agreement: Jumlah persetujuan yang diharapkan karena 

peluang. 

Dari uji statistik tersebut, dapat diketahui kesepakatan para juri. 

Nilai kesepakatan yang dianggap reliabel menurut Lasswell (Ritonga, 

2004) menyebutkan kesepakatan antar juri lebih dari 70% maka penelitian 

dianggap sudah handal. 

 

 


