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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak bisa lepas dari proses 

komunikasi. Karena manusia adalah makhluk sosial dan memerlukan hubungan 

dengan orang lain. Hal ini dilakukan untuk kelangsungan hidup dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Komunikasi dapat dilakukan secara 

lisan dan tertulis, tanda-tanda, lambang-lambang, isyarat-isyarat. Informasi dapat 

diperoleh dari media cetak (surat kabar, majalah, tabloid) maupun media 

elektronik (radio, televisi).  

Menurut Dedy Mulyana dalam memahami komunikasi kita harus 

memahami apa saja yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Salah 

satu kajian komunikasi yang digunakan untuk penelitian tentang film adalah 

komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan 

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

yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang melembagakan, yang ditujukan 

kepada sejumlah orang yang tersebar dibanyak tempat, anonim  dan heterogen 

(Dedy Mulyana, 2007:75). 

Sedangkan menurut Jay Black dan Frederick C Whitney (1988) 

disebutkan, “ mass communication is a process where by mass-produced message 
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are transmitted to large, anonymous, and heterogeneous masses of receivers 

(komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang diproduksi 

secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang 

luas, anonim dan heterogen)” (Nurudin, 2007:11). Berdasarkan Fungsi 

komunikasi massa menurut Alexis S. Tan (Nurudin 2007:65), tujuan komunikator 

ialah (1) memberi informasi (2) mendidik (3) mempersuasi (4) menyenangkan 

dan memuaskan kebutukan komunikan. Sedangkan tujuan komunikan adalah (1) 

Mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan, menguji kenyataan, 

meraih keputusan. (2) Memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna 

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai, 

tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakat. (3) Member keputusan, 

mengadopsi nilai, tingkah laku dan aturan yang cocok agar diterima dalam 

masyarakat. (4) Menggembirakan, mengendorkan urat syaraf, menghibur dan 

mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi.  

Pesan merupakan salah satu elemen dalam komunikasi, selain 

komunikator, komunikan, media, dan feedback. Kekuatan inti pesan yang menjadi 

pengarah dalam mempengaruhi orang lain dan mencoba mengubah sikap dapat 

mempengaruhi tingkah laku manusia. Bahasa film adalah kombinasi antara 

bahasa suara dan bahasa gambar. Keberhasilan seseorang dalam memahami film 

secara utuh sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tersebut terhadap aspek 

naratif serta aspek sinematik sebuah film. Kedua unsur tersebut apapun bentuknya 
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pasti memiliki norma serta batasan yang bisa diukur. Jika sebuah film kita anggap 

buruk (kurang memadai) bisa jadi bukan karena film tersebut buruk namun karena 

kita sendiri yang masih belum mampu memahaminya secara utuh. 

Film berperan sebagai sarana hiburan baru yang menawarkan impian 

kepada penonton kedalam kejadian dan peristiwa yang terjadi. Karena selama 

menonton, penonton benar-benar diletakkan pada pusat segala kejadian dan 

peristiwa yang disuguhkan seolah-olah khalayak penonton ikut merasakan dan 

menjadi bagian didalamnya. Artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk 

masyarakat berdasarkan muatan pesan dibaliknya tanpa pernah berlaku 

sebaliknya (Alex Sobur, 2006:127) 

Film merupakan salah satu media penyampaian pesan kepada penonton. 

Hingga saat ini, banyak sekali bermunculan tayangan hiburan yang baru di 

televisi. Salah satunya adalah film, film merupakan media penting dalam 

penyebaran informasi. Banyak sekali film yang telah dibuat mulai dari film 

televisi maupun film layar lebar. Penyajian informasi secara audio visual dan 

gambar yang dikelola dengan efek-efek agar terlihat nyata, menjadi keunggulan 

film dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Selain sebagai sarana untuk 

hiburan, film juga merupakan media yang cukup efektif untuk memberikan suatu 

nilai dan pesan yang bertujuan untuk mendidik. Para sineas mulai berlomba-

lomba untuk menghasilkan film yang bagus dengan tema yang menarik, misalnya 
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mengangkat nilai agama, kemanusiaan, sosial dan moral diharapkan dapat 

diterima oleh masyarakat.  

Dalam media film, sering kita jumpai beberapa film yang bertemakan 

religi. Karena film yang bertemakan religi lebih mendapatkan tempat di hati 

masyarakat khususnya di Indonesia. Contohnya seperti film Ayat-Ayat Cinta, 

Ketika Cinta Bertasbih, Dalam Mihrab Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, Sang 

Pencerah, Khalifah, Kehormatan di Balik kerudung, Di Bawah Lindungan Ka‟bah 

dan masih banyak lagi film-film yang bertemakan religi. Hal yang menarik adalah 

film religi saat ini sering dibumbui oleh kisah percintaan. Sehingga pesan religi 

menjadi kurang dominan, karena didominasi oleh kisah percintaan. 

Film Dibawah Lindungan Ka‟bah merupakan film drama religi yang 

menyiratkan pesan kasih sayang di dalamnya. Henny R. Saputra lahir di Salatiga, 

kelahiran 11 Mei 1965 adalah sutradara dari film ini. Ia merupakan sutradara 

Indonesia yang sangat berbakat, film Virgin sebagai debut awal menyutradarai 

film layar lebar. Pria kelahiran Salatiga ini menempuh pendidikan akhir di Institut 

Kesenian Jakarta. Film yang pernah di sutradarai antara lain Virgin (2004), Mirror 

(2005), Heart (2006), Love is Cinta (2006), The Real Pocong (2009), Sweetheart 

(2010), Love Story (2011), Mili & Nathan (2011), Di Bawah Lindungan Ka‟bah 

(2011). 
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Film ini mengandung pesan kasih sayang, diantaranya adalah kasih sayang 

manusia kepada Tuhan, kasih sayang orang tua dan anak, kasih sayang sesama 

manusia, kasih sayang pria dan wanita. Pengorbanan serta kesetiaan hingga akhir 

hidup merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh sutradara Henny R. Saputra. 

Walaupun sutradara film ini beragama non Islam, namun ia berhasil 

menghasilkan film religi pertama baginya.  

Film Di Bawah Lindungan Ka‟bah pernah diproduksi dengan judul yang 

sama pada tahun 1981. Kedua film ini sama-sama dibuat berdasarkan novel yang 

berjudul sama karangan Buya Hamka. Namun pada film Di Bawah Lindungan 

Kabah yang pertama, Asrul Sani sang sutradara lebih mengutamakan semangat 

perjuangan pada masa penjajahan Belanda. Berbeda dengan konsep Hanny R 

Saputra, sutradara Di Bawah Lindungan Ka‟bah yang baru, menekankan cerita 

film pada kisah percintaan Hamid (Herjunot Ali) dan Zainab (laudya Chintya 

Bella). Persiapan film Di Bawah Lindungan Kabah ini memakan waktu hingga 3 

tahun. Karena banyak kesulitan yang ditemui dalam proses pembuatan, seperti 

saat adegan suasana Ka‟bah tahun 1920 yang ada di dalam film, Manoj Punjabi 

dari MD Entertainment sebagai produser menggelontorkan uang sebanyak Rp 25 

miliar untuk biaya produksi film ini.  

Peneliti tertarik memilih obyek penelitian film Dibawah Lindungan 

Ka‟bah, dengan alasan yang telah dipaparkan diatas. Selain itu peneliti juga 
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tertarik dengan cerita tentang kesetiaan dan pengorbanan seorang pemuda 

bernama Hamid yang lahir dari keluarga tidak mampu dan hanya dibesarkan oleh 

seorang ibu. Zainab yang merupakan anak majikan ibunya Hamid, jatuh hati pada 

Hamid. Hamid juga memiliki perasaan yang sama terhadap Zainab. Hingga suatu 

hari, Hamid difitnah melakukan perbuatan tidak sopan terhadap Zainab, akhirnya 

ia diusir dari kampungnya hingga berkelana sampai ke Mekkah dan menunaikan 

ibadah haji seperti yang diimpikannya. Sedangkan Zainab tetap menjaga dengan 

setia janjinya, untuk menikah hanya dengan orang yang ia cintai.  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti kemudian ingin 

mengungkap frekuensi kemunculan pesan kasih sayang dalam film dengan 

menggunakan metode analisi isi, untuk mengetahui isi dari pesan yang 

terkandung dalam film ini. Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pesan Kasih Sayang Dalam Film (Analisis Isi Film Dibawah 

Lindungan Ka’bah Karya Henny R. Saputra). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berapa banyak frekuensi kemunculan pesan kasih sayang dalam film 

Dibawah Lindungan Ka‟bah Karya Hanny R. Saputra? 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
http://id.wikipedia.org/wiki/Haji
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C. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui jumlah frekuensi kemunculan isi pesan dan 

menjelaskan secara detail scene yang mengandung pesan kasih sayang dalam film 

Dibawah Lindungan Ka‟bah Karya Hanny R. Saputra. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kajian 

Ilmu Komunikasi khususnya konsentrasi Audio Visual dalam membuat 

desain produksi film yang bertema pesan kasih sayang dalam film. 

b. Menjadi rujukan bagi peneliti di Jurusan Ilmu Komunikasi yang melakukan 

penelitian yang sejenis, dan dapat memberikan manfaat khususnya 

mengenai film sebagai salah satu media komunikasi massa. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan gambaran memahami sebuah film. Dan juga sebagai 

informasi, masukan, dan pengetahuan kepada praktisi dan audiens film tentang 

pesan kasih sayang dalam film. 
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E. Tinjauan Pustaka  

E.1. Pesan Dari Tinjauan Komunikasi  

Dari tinjauan komunikasi ditemukan keenam variasi, variasi itu tidak banyak 

saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing 

merefleksikan penekanan atau perhatian yang berbeda. Berikut keberagaman 

konsep “Pesan” menurut B. Aubrey Fisher (1986: 364-377): 

1. Sebagai Isyarat yang disampaikan 

Colin Cherry membedakan antara konsep pesan dan isyarat atas 

dasar di mana adanya pada saluran itu dan, sebagai akibatnya pada bentuk 

dimana isyarat pesan itu tampak. Sebagaimana dikatakan Cherry, “suatu 

pesan mungkin, umpamanya, merupakan pikiran,… namun pikiran ini 

tidak disampaikan secara fisik.” Akan tetapi bilaman bentuk fisik dari 

pesan itu (yakni, isyarat tersebut) disandi, ia berubah menjadi pikiran 

kembali dan arena itu menjadi pesan.   

2. Sebagai bentuk Struktural 

Miller mempergunakan bentuk struktural suatu pesan untuk 

membedakan komposisi ke dalam tiga buah faktor yang prinsip: stimuli 

verbal (yang mencakup kata-kata atau lambang-lambang linguistik), 

stimuli fisik (yang mencakup isyarat atau gerakan, ekspresi muka, dan 
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sebagainya, dalam suatu interaksi tatap muka), dan stimuli vokal (yang 

mencakup petunjuk paralinguistik berupa kecepatan berbicara, kerasnya 

suara, penekanan, aksen bicara, dan sejenisnya, dalam interaksi tatap 

muka). 

3. Sebagai Pengaruh Sosial 

Pandangan pesan sebagai bentuk struktural adalah tinjauan 

komunikasi sebagai alat pengaruh sosial. King menganggap pesan sebagai 

suatu bentuk yang disandi, yang memiliki secara tersirat di dalamnya 

pengaruh sosial. Ia menulis, “pesan itu, secara sederhana adalah perilaku 

pemberi pengaruh yang berhubungan dengan kebutuhan.”  

Komunikasi (pesan) secara inheren mempengaruhi atau 

menimbulkan efek pada para peserta dengan cara tertentu dan sampai taraf 

tertentu pula. Banyak yang berpendapat bahwa efek komunikasi itu 

sebagai “transaksi” antara penerima dan pesan. Pesan sebagai pengaruh 

sosial, baik secara langsung ataupun tidak langsung, merupakan suatu 

fenomena yang telah diterima secara luas di kalangan para anggota 

masyarakat ilmiah komunikasi manusia. 

4. Sebagai Penafsiran 
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Clevenger dan Matthews (1971) mengemukakan, “pesan merupakan 

peristiwa simbolis yang menyatakan suatu penafsiran tentang kejadian 

fisik” baik oleh sumber ataupun penerima.   

Sedangkan definisi pesan dari Mortense (1972) mencakup dua buah 

persyaratan yang akan merangkum konsep pesan itu sebagai penafsiran. 

Persyaratan itu termasuk (1) bahwa stimuli perilaku “harus tersedia untuk 

dikaji” dan (2) bahwa “perilaku itu harus ditafsirkan berarti oleh setidak-

tidaknya salah seorang di antara para anggota kelompok.”  Mortensen 

secara tersirat menyatakan bahwa proses penafsiran memberikan arti 

kepada stimuli, yakni memberi makna. Dari perspektif psikologi yang 

murni tentang komunikasi akan memandang pesan itu sebagai yang 

diciptakan oleh penafsir. 

5. Sebagai Refleksi Diri 

Berlo (1960) secara jelas menyatakan bahwa pesan merupakan 

peristiwa perilaku yang berhubungan dengan keadaan internal orang.  

Sedangkan Clevenger dan Matthews (1971) menegaskan pernyataan 

mereka bahwa komunikasi nonverbal merupakan indikasi yang langsung 

dari sikap dan emosi meupun perasaan dan suasana emosional (moods). 

Para pendukung perilaku nonverbal sering mengemukakan bahwa 

seseorang tidak dapat berdusta dalam cara menyandi pesan secara 

nonverbal. Petunjuk nonverbal akan “menyingkapkapkan diri Anda”. 
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Konsep tentang pesan sebagai suatu cermin diri, yakni keadaan internal 

juga diterima secara luas dalam penelitian komunikasi yang menggarap 

masalah persuasi dan perubahan sikap. 

6. Sebagai Kebersamaan (commonality) 

Para peserta Konferensi Pengembangan Penelitian dan Pengajaran 

Komunikasi di New Orleans, mengungkapkan keyakinan pada 

konseptualisasi pesan yang secara langsung relevan dengan implikasi 

kebersamaan (commonality) yang terkandung dalam komunikasi manusia. 

Pesan dapat dipandang sebagai hubungan yang mengikat orang-orang 

menjadi satu dalam suatu situasi komunikatif.  

Mortensen (1972) mendefinisikan pesan sebagai kerja fungsi 

kelompok, satuan perilaku apapun berfungsi menghubungkan para 

anggota komunikasi. Sedangkan MacKay (1969) seorang ahli teori 

informasi, memberikan wawasan tentang bagaimana pesan dapat 

bertindak menghubungkan para peserta dalam proses komunikatif. Dalam 

membahas konsep makna dalam komunikasi, MacKay mempergunakan 

analogi “sebuah kunci dalam hubungannya dengan sebuah gembok” 

sebagai fungsi penghubung sebuah pesan. Oleh karenanya, pesan 

berfungsi untuk menghubungkan para peserta dalam situasi komunikatif. 
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E.2.  Hubungan Dan Ungkapan Kasih Sayang 

E.2.1 Konsep Kasih Sayang 

 Kasih sayang merupakan konsep yang mengandung arti psikologis 

yang dalam, sulit didefinisikan dengan kata-kata. Namun akan dapat dipahami 

makna yang jelas apabila diwujudkan dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan 

perbuatan manusia terhadap manusia lainnya atau terhadap Tuhan. Sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia mempunyai akal, 

perasaan, dan kehendak. Dengan unsur-unsur budaya itu, manusia menilai, 

merasakan, dan menghendaku kebutuhan kasih sayang dalam hidup ini.  

 Kasih sayang bersumber dari “unsur rasa” dalam diri manusia, 

ungkapan perasaan yang dibenarkan oleh akal, dan direalisasikan oleh karsa 

dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan yang bertanggung jawab. Kasih 

sayang yang yang dilengkapi dengan tanggung jawab menciptakan keserasian, 

keseimbangan, dan kedamaian antara sesama manusia, antara manusia dan 

alam lingkungan, serta antara manusia dan Tuhan. 

 Kasih sayang merupakan kata majemuk paduan dari 2 (dua) istilah 

“kasih” dan “sayang” yang satu sama lain ada kesamaan makna walaupun 

bentuk katanya berbeda. Apabila kedua istilah tersebut dipadu menjadi 1 

(satu) dalam bentuk kata majemuk, maknanya menjadi lebih berbobot dan 

pas. Menurut arti kata, “kasih sayang” adalah perasaan sayang kepada sesuatu, 
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yang diungkapkan secara nyata, dengan penuh tanggung jawab, serta 

pengabdian dan pengorbanan. Dalam rumusan tersebut dapat diuraikan 5 

(lima) unsur kasih sayang, yaitu: (Abdulkadir Muhammad, 2008:129-131). 

a. Perasaan sayang, yang meliputi cinta, senang, suka, dan belas kasihan. 

b. Kepada sesuatu, yaitu objek yang disayangi meliputi Tuhan Sang 

Pencipta, manusia, dan alam lingkungan. 

c. Diungkapkan secara nyata, yaitu dalam bentuk sikap, tingkah laku, 

dan perbuatan nyata yang dapat diamati. 

d. Penuh tanggung jawab, yaitu segala akibat yang timbul atau terjadi 

adalah baik, berguna, menguntungkan, menciptakan keserasian, 

keseimbangan, dan kebahagiaan. 

e. Pengabdian dan pengorbanan, yaitu keikhlasan atau kerelaan semata-

mata, beban pengeluaran maupun perbuatan tidak diharapkan 

memperoleh pengembalian ataupun imbalan. 

 Berdasarkan konsep tersebut, kasih sayang dalam arti “perasaan 

sayang kepada sesuatu” dapat diartikan: 

a. Cinta kepada Tuhan dan manusia; 

b. Senang atau suka pada alam lingkungan; dan 

c. Belas kasihan kepada makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuh-

tumbuhan) 
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 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa “perasaan sayang dalam 

arti cinta” hanya ditujukan kepada Tuhan dan manusia, sedangkan “perasaan 

sayang dalam arti senang atau suka” ditujukan kepada selain Tuhan dan 

manusia, yaitu alam lingkungan. Akan tetapi, “perasaan sayang dalam arti 

belas kasihan” ditujukan kepada makhluk hidup (manusia, hewan, dan 

tumbuh-tumbuhan). 

 Kasih sayang dapat diungkapkan kepada objeknya dengan 

menggunakan istilah-istilah khusus seperti berikut: 

a. Cinta 

Digunakan untuk ungkapan kasih sayang kepada Tuhan dan manusia. 

Contohnya: cinta kepada Tuhan Sang Pencipta, cinta kepada Silvi gadis di 

sebelah rumahku sendiri. 

b. Senang dan suka 

Digunakan untuk ungkapan kasih sayang kepada selain Tuhan dan 

manusia. Contohnya: senang pada baju berwarna ungu, senang pada 

barang antik, ataupun suka pada lingkungan yang bersih. 

c. Belas kasihan 

Digunakan untuk ungkapan kasih sayang kepada makhluk hidup 

(manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan). Contohnya: belas kasihan kepada 

anak yang disiksa ibu tirinya, belas kasihan kepada kucing yang ditabrak 

mobil, ataupun belas kasihan pada pohon petai yang dilalap api. 
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E.2.2 Hubungan Kasih Sayang 

Hubungan kasih sayang terjadi antara manusia dan manusia, antara 

manusia dan alam lingkungan, serta antara manusia dan Tuhan. Hubungan 

kasih sayang antara manusia dan manusia digolongkan lagi menjadi: kasih 

sayang orang tua dengan anak, kasih sayang pria dan wanita, dan kasih sayang 

sesama manusia karena hal tertentu. 

a. Kasih sayang manusia kepada Tuhan 

 Kasih sayang manusia kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk ciptaan 

Tuhan yang paling sempurna. Sebagai makhluk yang paling sempurna, 

sudah wajar jika manusia bersyukur atas kejadiannya dan merasa takut 

kepada Tuhan, sehingga wajib mengabdi, menyembah, memuja 

Tuhannya. Seorang yang taat beribadah akan mematuhi perintah 

Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Orang yang taat beragama 

menaruh kasih sayang yang didasari pengabdian kepada Tuhan Sang 

Pencipta. Pengabdian, penyembahan, dan pemujaan adalah wujud 

kasih sayang manusia kepada Tuhan. Dalam kasih sayang kepada 

Tuhan tersimpul kepasrahan dan keiklasan berserah diri bahwa 

pengabdian, penyembahan, dan pemujaan adalah semata-mata karena 

Tuhan Sang Pencipta dan Mahakuasa atas segalanya. 

Dalam Al-Qur‟an Surat Alzariyat ayat 56, Allah berfirman: 
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“Tiadalah Aku jadikan jin dan manusia, kecuali untuk 

mengabdi kepada-Ku” 

Dalam surat Annur ayat 41, antara lain dinyatakan: 

“Apakah kamu tidak tahu bahwa Allah itu dipuja oleh segala 

yang ada di langit dan di bumi….” 

Kasih sayang kepada Tuhan menurut ajaran agama Islam 

adalah taqwa dan mengabdi kepada Tuhan. Taqwa artinya menuruti 

perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dimanifestasikan dengan 

penyembahan, pemujaan, dan doa, disertai perbuatan saleh (baik) yang 

dikehendaki Tuhan. Penyembahan dan pemujaan merupakan bentuk 

komunikasi ritual oleh manusia kepada Tuhan. 

b. Kasih sayang orangtua dengan anak 

 Antara orangtua dan anak terdapat hubungan keluarga yang 

sangat erat. Hubungan keluarga tersebut menjadi dasar timbulnya 

hubungan kasih sayang antara orangtua dan anak. Kelahiran anak 

merupakan awal timbulnya kasih sayang yang diwujudkan melalui 

bentuk perbuatan ibu menyusui anaknya. Tugas curahan kasih sayang 

yang tulus berlangsung lama, wajar, dan penuh pengorbanan. 

 Apabila keluarga berfungsi mengasuh, membesarkan, dan 

mendidik anak, ibu sebenarnya adalah tokoh utama pengemban fungsi 

penting dalam unit sosial terkecil itu. Dalam hubungan ini, “surga di 

bawah telapak kaki ibu” adalah ungkapan ajaran agama yang 
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menyatakan betapa pentingnya status dan peran ibu dalam keluarga. 

Ibu adalah tokoh utama yang selalu siap berkorban untuk 

membuktikan bahwa dunia ini membutuhkan kasih sayang yang tulus. 

Tanpa kasih sayang, keluarga akan menjadi goyah, rapuh, dan gersang. 

(Supardi Djoko Darmono (1981) dalam buku  Abdulkadir Muhammad 

2008). 

c. Kasih sayang sesama manusia 

 Kasih sayang sesama manusia dilandasi oleh rasa belas 

kasihan. Belas kasihan timbul karena ada penderitaan yang dialami 

manusia. Penderitaan itu mengandung pengertian yang luas, misalnya 

penderitaan karena bencana alam, karena sakit, karena sudah tua, 

karena yatim piatu, dan lain-lain. Dalam kasih sayang yang 

berlandaskan belas kasihan tidak dikenal unsur  pamrih, tetapi karena 

keikhlasan semata-mata, sifat ingin menolong sesama dan belas 

kasihan ini adalah sifat orang-orang yang berakhlak mulia atau berbudi 

luhur. Apa yang diderita orang lain, dia merasa simpati dan ikut 

merasakan penderitaan itu. 

 Kasih sayang yang dilandasi belas kasihan merupakan dasar 

untuk menciptakan kebersamaan, perdamaian, dan saling menghargai. 

Dalam kebersamaan itu ada kesediaan dan kerelaan membantu, 

menyelamatkan manusia yang sedang dalam penderitaan. Perwujudan 
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kasih sayang sesama manusia dapat diketahui, antara lain dari kegiatan 

Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional atau Nasional berikut ini: 

1) Palang Merah  untuk menyelamatkan manusia korban perang; 

2) Dana kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam; 

3) Kesediaan suatu Negara/bangsa manampung pengungsi akibat 

peperangan; 

4) Yayasan rumah sakit untuk membantu orang sakit 

5) Yayasan yatim piatu untuk menyantuni anak-anak yatim/yatim 

piatu; dan 

6) Gerakan orangtua asuh untuk membantu biaya sekolah anak-

anak yang tidak mampu 

Perwujudan belas kasihan berupa pertolongan sesama manusia 

bergantung juga pada situasi dan kondisi, pertolongan diberikan 

kepada penderita yang bukan dibuat-buat atau yang di ada-adakan. 

d. Kasih sayang pria dan wanita 

 Kasih sayang pria dan wanita merupakan titik awal terjadinya 

keluarga sebagai unit masyarakat terkecil dan berkembang biak umat 

manusia di muka bumi. Kasih sayang pria dan wanita yang sudah 

dewasa (akil balig) merupakan kodrat yang tidak dapat dipungkiri dan 

harus ada. Atas dasar kasih sayang timbul perpaduan hidup pria dan 

wanita dalam bentuk perkawinan harmonis yang diakui dan dihargai 

oleh agama, hokum, dan masyarakat. 
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 Kasih sayang yang tulus antara satu sama lain dalam ikatan 

perkawinan harmonis dilandasi oleh perasaan sayang dan kemesraan 

yang menjadi kunci kebahagiaan keluarga. Apabila perkawinan 

dilandasi oleh kasih sayang pria dan wanita, kedua pihak dituntut 

tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling 

pengertian, dan keterbukaan, sehingga keduanya sebagai suami istri 

merupakan kesatuan yang utuh. 

 Dalam hubungan kasih sayang pria dan wanita, kemesraan 

lebih diutamakan. Pada dasarnya, kemesraan merupakan perwujudan 

kasih sayang yang telah mendalam. Kemesraan hanya dapat diperoleh 

apabila hubungan kasih sayang berlanjut terus dan memperoleh nilai 

tinggi karena menyangkut martabat manusia. 

e. Kasih sayang manusia kepada lingkungan 

 Kasih sayang manusia pada alam lingkungan didasari oleh 

perasaan senang, suka, dan sayang terhadap alam lingkungan. Dengan 

adanya perasaan senang, suka, dan sayang, lalu timbullah kehendak 

untuk menata, memelihara, dan menjaga alam lingkungan, sehingga 

tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan 

alam lingkungannya serta perasaan aman, damai, sehat, dan segar. 

  Dalam pengertian alam lingkungan yang dimaksudkan 

tercakup kehidupan tumbuh-tumbuhan, kehidupan hewan, benda tidak 

bernyawa, dan suasana perpaduan ketiga-tiganya itu. Apabila manusia 
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merasa senang, suka, dan sayang pada kehidupan tumbuh-tumbuhan 

maka manusia harus berusaha agar setiap tanah di sekitarnya dijadikan 

taman kebun, tanah gundul direboisasikan, dan ia akan enggan 

membabat hutan semaunya. Dengan adanya perasaan sayang pada 

kehidupan tumbuh-tumbuhan, manusia dapat menikmati kenyamanan 

taman-taman bunga, suasana kampus yang hijau, hutan lindung yang 

luas, dan lain-lain. 

 Kasih sayang manusia pada alam lingkungan merupakan faktor 

pembangkit daya kreativitas untuk mencipta, baik berupa karya teknik, 

misalnya tata kota yang rapi, bendungan pencegah banjir, sistem 

jaringan listrik, telepon, dan air bersih, ataupun karya cipta bidang 

seni, seperti lagu “Burung Nuri”, “Ambon Manise”, “Nyiur 

Melambai”, serta karya cipta di bidang-bidang lainnya. 

E.2.3. Ungkapan Kasih Sayang 

Kasih sayang merupakan ungkapan perasaan yang diwujudkan melalui 

tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan sehari-hari, dalam pertunjukan 

atau pergelaran langsung (live), atau dalam karya cipta, seperti novel, film, 

dan sinetron. Kasih sayang dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau 

peryataan, bentuk tulisan, bentuk gerakan, atau bentuk media lainnya. 

a. Bentuk kata-kata atau pernyataan 
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Ungkapan kasih sayang dalam bentuk kata-kata atau pernyataan, antara 

lain: “aku sayang kepadamu”, “tidurlah sayang”, “jauh di mata dekat di 

hati”, “cintaku di kampus putih”, dan lain-lain. Merupakan ungkapan 

kasih sayang yang biasa digunakan oleh orang Barat atau orang Timur 

dengan gaya bahasanya masing-masing dalam pergaulan sehari-hari atau 

dunia seni sastra, seni suara, bahkan ungkapan kasih sayang dijadikan 

semacam rayuan gombal. 

b. Bentuk tulisan, telegram, faksimile 

Ungkapan kasih sayang dalam bentuk tulisan, telegram, faksimile, antara 

lain: surat cinta dan surat anak kepada ayah/ibu. Ungkapan kasih sayang 

ini biasa digunakan apabila tempatnya saling berjauhan, atau karena sulit 

mengucapkan dengan kata-kata, atau karena malu. 

c. Bentuk gerakan 

Ungkapan kasih sayang dalam bentuk gerakan adalah yang paling banyak 

dan merajalela, dan dijumpai di mana saja terjadi pertemuan, di runah, di 

kantor, perayaan ulang tahun, upacara perkawinan, di forum resmi, dan 

lain-lain. Bentuk gerakan tersebut, antara lain: 

1) Bersalaman, bentuk yang umum digunakan oleh orang mana saja; 

2) Pelukan, bentuk yang umum digunakan oleh orang Barat dan juga 

orang Timur; 

3) Ciuman, bentuk yang umum yang digunakan oleh orang Barat bahkan 

sedah merembet juga kepada orang Timur; dan 
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4) Rangkulan/ dekapan, bentuk yang umum digunakan orang Barat 

bahkan sudah merembet juga kepada orang Timur. 

d. Bentuk media 

Ungkapan kasih sayang dalam bentuk media, antara lain: setangkai bunga, 

suvenir, kado, dan oleh-oleh. Ungkapan-ungkapan ini umum digunakan 

oleh orang mana saja. Setangkai bunga khususnya digunakan untuk 

menyatakan perasaan cinta asmara atau sebagai ganti ucapan selamat, baik 

dalam konteks cinta asmara maupun peristiwa ucapan tertentu. Souvenir, 

kado, dan oleh-oleh umum digunakan oleh orang mana saja, baik dalam 

konteks cinta asmara atau konteks biasa saja. 

E.3. Film sebagai media massa 

Film adalah salah satu media hiburan yang ada selain sinetron pada 

televisi, radio, majalah, koran dan lain sebagainya. Film dalam kamus 

komunikasi Onong Uchjana Effendy diartikan sebagai bahan tipis dan bening 

berbentuk carik yang dilapisi emulasi yang peka cahaya untuk merekam gambar 

dari suatu obyek dengan kamera. Film sering disebut sebagai sarana hiburan dan 

rekreasi masyarakat yang relatif murah karena ditayangkan dibioskop dengan 

tahap-tahap yang memiliki harga tanda masuk variatif (Baskin, 2003:7) 

Sedangkan dalam (Effendy, 2002:20). Film merupakan pita seluloid 

transparan berisi gambar dan jalur suara yang disorotkan ke layar pada ruangan 
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yang digelapkan dengan bantuan sebuah alat bernama proyektor. Film lahir pada 

paruh abad 19, dibuat dengan bahan dasar seluloid yang sangat mudah terbakar 

bahkan oleh percikan abu rokok. Dalam memproduksi film semakin lebar pita 

seluloid, maka semakin baik pula kualitas gambar yang dihasilkan. Tetapi alat 

perekam dan alat proyeksi semakin langka. Labar pita film menentukan jenis 

kamera, alat editing, dan alat proyeksi yang dipakai. 

Menurut Himawan Pratista (2008:1-3) dalam film terdapat dua unsur 

pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Sebuah film akan terbuntuk 

jika dua unsur saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain. Unsur 

naratif adalah bahan (materi) yang akan diolah, sementara unsur sinematik 

adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Dalam film cerita, unsur naratif 

merupakan perlakuan terhadap cerita filmnya. Sementara unsur sinematik atau 

juga sering diistilahkan gaya sinematik merupakan aspek-aspek teknis 

pembentuk film. Unsur sinematik terbagi menjadi empat eleman pokok yakni, 

mise-en-scene, sinematografi, editing, dan suara.masing-masing elemen 

sinematik tersebut juga saling berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain 

untuk membentuk gaya sinematik secara utuh. 

Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera. Mise-en-

scene memilki empat elemen pokok yakni, setting atau latar, tata cahaya, 

kostum, make-up,serta acting dan pergerakan pemain. Sinematografi adalah 

perlakuan lmerhadap kamera dan filmnya serta hubungan kamera dengan obyek 
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yang diambil. Editing adalah transisi sebuah gambar (shot) ke gambar lainnya. 

Sedangkan suara adalah segala hal dalam film yang mampu kita tangkap melalui 

indera pendengaran. Seluruh unsur sinematik tersebut saling terkait, mengisi, 

serta berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk unusr sinematik secara 

kese€luruhan. .   

Pengertian film berdasarkan UU No. 33 Tahun 2009 adalah karya seni 

budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan.  

Tujuan film dalam Bab 2 Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2009, yaitu: 

a. Terbinanya akhlak mulia; 

b. Terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa; 

c. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 

d.  Meningkatnya harkat dan martabat bangsa; 

e. Berkembangnya dan lestarinya nilai budaya bangsa; 

f. Dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional; 

g. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan 

h. Berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan 

berkelanjutan. 
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Kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilakukan berdasarkan kebebasan 

berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, 

etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa. 

Jenis-jenis film menurut Himawan Pratista (2008: 4-8) film dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Film Dokumenter 

Merupakan film yang merekam kejadian-kejadian nyata tanpa 

ada rekayasa. Film ini biasanya dihubungkan dengan orang-orang, 

tokoh, peristiwa, dan lokasi yang nyata. Tidak ada tokoh antagonis dan 

protagonis. 

2. Film Fiksi 

Merupakan film yang menggunakan cerita rekaan atau buatan/ 

tidak nyata. Di dalam film fiksi ini terdapat pemeran protagonis dan 

antagonis. Jenis film ini tergolong dengan biaya produksi yang mahal, 

karena membutuhkan waktu produksi yang relatif lama. Perlu 

persiapan matang, membutuhkan jumlah kru yang tegolong banyak, 

dan juga biaya sewa peralatan yang tinggi/ mahal. Walaupun tergolong 

dalam film fiksi yang ceritanya dibuat sendiri, ada juga film fiksi yang 

ceritanya dibuat dari kejadian nyata. Seperti biografi seorang tokoh 

besar pendiri organisasi muhammadiyah, yaitu K.H. Ahmad Dahlan. 
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3. Film Eksperimental 

Jenis film ini merupakan jenis dimana para sineas (oarng yang 

ahli membuat film) bereksperimental umumnya bekerja diluar industry 

film utama dan bekerja pada studio independen atau perorangan. Film 

ini tidak menggunakan polt seperti pada film fiksi. Strukturnya sangat 

dipengaruhi insting atau subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, 

serta pengalaman batin mereka. Film ini terkadang susah untuk 

dipahami karena menggunakan kaedah symbol-simbol yang dibuat 

sendiri, bukan atas kesepakan umum yang ada dalam masyarakat. 

Selain jenis-jenis film di atas, film juga diklasifikasikan dalam 

struktur-struktur penulisan skenario. Anatara lain shot, scene, sequence. 

Menurut Himawan Pratista (2008:29-30) shot berarti proses pengambilan 

gambar dengan kamera dengan hitungan mulai dari kamera dihidupkan (on) 

sampai kamera dimatikan (off). Atau dalam pengertian lain, shot sama dengan 

take yang berarti satu kali pengambilan gambar. Setelah kita melakukan shot  

dalam pengambilan suatu gambar atau dalam produksi sebuah film, maka 

kumpulan dari beberapa shot itu kita kumpulkan menjadi sebuah adegan 

(scene). 

Adegan atau scene merupakan salah satu segmen pendek dari 

keseluruhan cerita yang memperlihatkan satu aksi berkesinambungan yag 

diikat oleh ruang, waktu, isi atau cerita, tema, karakter atau motif. Setelah 

pengumpulan beberapa adegan atau scene, maka terciptalah satu segmen besar 
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yang dinamakan dengan sequence. Sequence merupakan satu segmen besar 

yang memeprlihatkan satu rangkaian peristiwa atau adegan (scene) yang utuh.  

Pembagian Genre film menurut Himawan Pratista (2008: 9-7) : 

Istilah genre berasal dari Perancis yang bermakna “bentuk” atau 

“tipe”. Dalam film, dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, 

isi dan subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, 

situasi, ikon, mood, serta karakter. Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-

genre populer seperti aksi, petualangan, drama, komedi, horror, western, 

thriller, film noir, roman dan sebagainya. 

Fungsi genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film dan 

membantu kita memilah film-film sesuai dengan spesifikasinya. Industri film 

sendiri sering menggunakannya sebagai strategi marketing. Genre apa yang 

kini sedang menjadi tren, menjadi tolak ukur film yang akan diproduksi.  

Genre-genre ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok, yakni genre 

induk primer dan induk sekunder. Genre induk ini merupakan landasan utama 

bagi perkembangan genre-genre kecil (khusus) dibawahnya. Masing-masing 

genre tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikut gambaran 

umum mengenai karakteristik tiap genre induk. 
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Table 1. 1 

Skema Genre Induk Primer dan Sekunder 

Genre Induk Primer Genre Induk Sekunder 

Aksi 

Drama 

Epik Sejarah 

Fantasi 

Fiksi-ilmiah 

Horor 

Komedi 

Kriminal dan Gengster 

Musikal 

Petualangan 

Perang 

Western 

Bencana 

Biografi 

Detektif 

Film Noir 

Melodrama 

Olahraga 

Perjalanan 

Roman 

Seperhero 

Supernatural 

Spionase 

Thriller 

 

1. Genre Induk Primer 

Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan 

populer sejak awal perkembangan sinema era 1900-an hingga 1930-an. 

Biasanya setiap film mengandung setidaknya satu unsur genre induk primer 
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namun lazimnya sebuah film adalah kombinasi dari beberapa genre induk 

sekaligus. Tidak semua genre induk primer populer dan sukses dari masa ke 

masa. 

2. Genre Induk Sekunder 

Genre induk sekunder adalah genre-genre besar dan populer yang 

merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk primer. Genre ini 

memiliki ciri-ciri karakter yang lebih khusus dibandingkan dengan genre 

induk primer. 

3. Genre Khusus 

Genre khusus merupakan pengembangan atau turunan dari genre induk. 

Genre ini jumlahnya bisa mencapai ratusan dan dapat berkombinasi dengan 

genre induk maupun sesuai dengan konteks cerita filmnya. Film drama 

misalnya dapat dipecah menjadi beberapa genre khusus berdasarkan tema 

cerita, seperti keluarga, anak-anak, remaja, cinta, pengadilan, politik, jurnalis, 

religi, hari natal, tragedi, militer, prostitusi, gangguan kejiwaan, homoseksual, 

alkoholisme, dan lain sebagainya. Dari contoh diatas, jika satu genre khusus 

saja dapat berisi puluhan (bahkan ratusan) judul film. Genre sampai kapan 

pun akan terus berkembang secara dinamis dan tidak pernah akan berhenti 

sejalan dengan perkembangan sinema. 
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E.5 Analisis Isi 

Menurut Wazer dan Wiener 1978 dalam buku Andi Bulaeng 

(2004:171) analisis isi adalah suatu prosedur sistematika yang disusun untuk 

menguji isi informasi yang terekam. Krippendorf 1980 mendefinisikan 

analisis suatu penelitian untuk membuat referensi-referensi valid dan dapat 

ditiru dari data konteks. 

Definisi Kerlinger 1986 agak khas, yaitu: analisis komunikasi secara 

sistematis, obyektif, dan secara kuantitaf untuk mengukur variable. Dalam 

definisi Kerlinger ada tiga konsep yang tercakup di dalamnya. Pertama, 

analisis ini bersifat sistematis. Hal ini berarti isi yang akan dianalisis dipilih 

menurut aturan-aturan yang ditetapkan secara implisit misalnya: cara 

penentuan sample. Kedua, analisis ini bersifat Obyektif. Ketiga, analisis ini 

bersifat kuantitatif. 

Adapun beberapa tujuan dilakukannya analisis isi menurut Andi 

Bulaeng (2004:171), yaitu: 

1. Menggambarkan isi komunikasi 

2. Menguji hipotesis karakteristik-karakteristik suatu pesan 

3. Membandingkan isi media dengan “dunia nyata” 

4. Melalui imej suatu kelompok tertentu dan masyarakat 

5. Menciptakan titik awal terhadap studi efek media 
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Analisis isi tersendiri tak pernah dijadikan dasar untuk membuat 

pernyataan-pernyataan tentang efek-efek isi pada audiens. Analisis isi 

biasanya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal, dalam melakukan 

pengujian dan pembuatan kategori suatu volume isi yang cukup sulit dan 

membosankan. 

Tahap awal dari analisis isi adalah merumuskan tujuan dan 

konseptualisasi. Peneliti kemudian menyusun lembar coding (coding sheet). 

Semua data ini lalu dihitung dan ditabulasi, dalam bentuk table dan 

grafik.sebelum lembar coding (coding sheet) dipakai dalam penelitian, 

kategori ini perlu diuji terlebih dahulu. Pengujian kategori ini untuk 

mengetahui apakah kategori dalam lembar coding yang akan digunakan sudah 

terpecaya (reliabel) atau belum. Bila dari hasil uji ketegori menunjukksn 

sudah reliable, barulah kategori ini layak digunakan dalam penelitian. 

F. Definisi Konseptual 

F.1. Kasih Sayang 

 Kasih sayang adalah perasaan sayang kepada sesuatu, yang 

diungkapkan secara nyata, dengan penuh tanggung jawab, serta pengabdian 

dan pengorbanan. Perasaan sayang, yang meliputi cinta, senang, suka, dan 

belas kasihan kepada sesuatu, yaitu objek yang disayangi meliputi Tuhan 

Sang Pencipta, manusia, dan alam lingkungan. Diungkapkan secara nyata, 
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yaitu dalam bentuk sikap, tingkah laku, dan perbuatan nyata yang dapat 

diamati. Penuh tanggung jawab, yaitu segala akibat yang timbul atau terjadi 

adalah baik, berguna, menguntungkan, menciptakan keserasian, 

keseimbangan, dan kebahagiaan. Pengabdian dan pengorbanan, yaitu 

keikhlasan atau kerelaan semata-mata, beban pengeluaran maupun perbuatan 

tidak diharapkan memperoleh pengembalian ataupun imbalan. 

F.2. Film 

Film adalah gambar bergerak yang direkam dengan menggunakan alat 

khusus yang disebut kamera kemudian hasilnya dipantulkan kelayar putih 

dalam ruangan gelap sehingga yang dipantulkan dapat terlihat, karena film 

menggunakan pita seluloid atau sejenisnya yang digunakan untuk merekam 

gambar.  

G. Metode Penelitian 

G.1. Metode dan Sifat Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis isi pendekatan kuantitatif.  

Analisis isi berfungsi baik dalam skala besar: makin banyak kategori yang 

dianalisis, maka makin akurat pula analisisnya. Analisisnya berjalan melalui 

identifikasi dan penghitungan unit-unit terpilih dalam sebuah sistem 

komunikasi. Menurut John Fiske (1990:189), analisis isi harus non-selektif, 

analisisnya mencakup keseluruhan pesan atau sistem pesan, atau secara tepat 
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pada sample yang tersedia, dan analisisnya dilakukan pada pesan yang 

eksplisit sebagai kebalikan dari bentuk yang lebih literee pada analisis tekstual 

yang memilih pada bidang tertentu dari pesan untuk dikaji secara khusus.  

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan perangkat statistik. Deskriptif yaitu tipe penelitian yang 

digunakan untuk mendapatkan gambaran yang tepat tentang sifat-sifat 

individu dengan keadaan dalam kelompok tertentu atau untuk menentukan 

frekuensi tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Dan pendekatan 

kuantitatif yaitu data yang berasal dari hasil pengukuran variabel, yang jenis 

dan jumlah variabelnya ditentukan peneliti. Penelitian ini fokus pada pesan 

kasih sayang dalam film Dibawah Lindungan Ka‟bah. 

G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah film Di Bawah Lindungan Ka‟bah 

karya Hanny R. Saputra dengan durasi 116 menit 29 detik. 

G.3. Unit Analisis 

  Unit analisis dalam penelitian ini adalah pada setiap scene yang 

mengandung pesan kasih sayang dalam film Di Bawah Lindungan Ka‟bah 

karya Hanny R. Saputra, yang dijelaskan melalui audio dan visual. 
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  Unit analisis audio adalah segala kalimat yang diucapkan oleh pemain 

dalam menokohkan sebuah karakter atau dalam membangun sebuah cerita 

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

ini, dialog bisa berupa ucapan pemain yang mengarah pada muatan pesan 

kasih sayang. Sedangkan unit analisis visual dalam film adalah berupa 

adegan atau akting dari pemain dalam film. Akting adalah segala sesuatu 

yang dilakukan untuk membangun karakter tokoh dan cerita dalam film. 

G.4. Satuan Ukur 

 Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 

kemunculan scene, dan total durasi yang mengandung pesan kasih sayang 

dari kategori yang sudah diuraikan dalam kategorisasi baik audio maupun 

visual dalam film Di Bawah Lindungan Ka‟bah dengan hitungan detik. 

G.5. Struktur Kategorisasi 

Penelitian ini menggunakan analisis isi, dimana tahapan terpenting 

dalam analisi isi adalah menyusun kategori. Berikut struktur kategori pesan 

kasih sayang yang dipakai dalam penelitian menurut Abdulkadir Muhammad 

yaitu: 

1. Kasih sayang manusia dan Tuhan 
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Tuhan adalah pencipta, tetapi Tuhan juga Maha Kuasa atas 

segalanya bila manusia mengabaikan segala perintah-Nya. Karena itu, 

wajarlah bila rasa takut selalu manghantui kehidupan manusia.  

Indikator dalam kategori kasih sayang ini adalah 

a. Mengabdi 

Mengabdi adalah menyembah dan memuja kepada Tuhan, dan 

mengabdi adalah perwujudan tanggung jawab kepada-Nya 

(Abdulkadir Muhammad, 2008:169). Menyembah menurut bahasa 

berarti ketundukan, disebutkan thariqun mu‟abbad wa bighoiri 

mu‟abbad (jalan yang ditundukan atau sering dilalui dan tidak 

sering dilalui,). Sedangkan menurut syariat berarti ungkapan yang 

mencakup kesempurnaan cinta, tunduk dan rasa takut. Pemujaan 

kepada tuhan adalah inti, nilai, dan makna kehidupan yang 

sebenarnya. Dalam Al-Qur‟an, surat al-Furqan Ayat 59-60 

berfirman,  

“Dia (Tuhan) telah menciptakan langit dan bumi serta apa saja di 

antara keduanya dalam enam rangkaian masa, kemudian Dia 

bertahta di atas singgasana-Nya. Dia Maha Pengasih, Maha 

Penyayang, maka tanyakan lah kepada-Nya tentang persoalan apa 

saja yang perlu diketahui” 
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Dilanjutkan pada Ayat 60, yang menegaskan agar  

“Mereka (manusia) sujudlah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih” 

Kemudian dalam Surat Al-Fatihah Ayat 5 

 

 “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada 

Engkaulah kami meminta pertolongan.” (QS. Al Fatihah : 5) 

Contoh bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan adalah 

dengan berdoa, bertaqwa (menjauhi larangan-Nya dan menjalankan 

perintah-Nya), dan beribadah (sholat, mengaji,dll). Dengan 

beribadah manusia ingin berkomunikasi dengan Tuhan untuk 

mengatasi masalah-masalah hakiki, seperti memohon ampunan dosa, 

atau memohon sesuatu. Adapun cara pemujaannya tergantung pada 

agama, keyakinan, serta kondisi atau situasi masing-masing orang. 

Misalnya, orang  melakukan sembahyang ada yang melakukannya di 

rumah, di masjid, gereja, pura, candi, dan lain-lain.  

Contoh unit analisis akting : 

Hamid akhirnya dapat menyelesaikan tawaf mengelilingi Ka‟bah 

dengan bantuan Shaleh, sahabatnya. 

Contoh unit analisis dialog : 

Doa Hamid: ”Ya Robbi Ya Tuhanku… 
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  Engkau yang Maha Tahu Ya Allah… 

Engkau yang telah memilihkan jalan mana yang harus 

ku tempuh… 

Engkau tak pernah membiarkan aku sendirian 

menempuh… 

Engkau juga yang telah menanamkan cinta dalam jiwa 

ini… 

Engkau selalu menjaga cinta ini, sebagaimana Engkau 

menjaga jiwa ini… 

Tak ada surga setalipun tempat aku bergantung, selain 

taliMu Ya Allah… 

Tak ada pintu akan ku ketuk, selain pintuMu… 

Ya Robbi Ya Tuhanku Yang Maha Pengasih dan 

Penyayang… 

Dibawah Lindungan Ka‟bah, aku serahkan cinta dan 

jiwa ini… Kembali padamu..” 

2. Kasih sayang orangtua dan anak 

Jika tidak Allah SWT ciptakan kasih sayang pada anak, niscaya 

dalam jiwanya tidak ada semangat kekeluargaannya, tidak akan mengasihi 

saudaranya. Kasih sayang jenis ini melibatkan hubungan emosional yang 

akan memberikan apa saja kepada orang yang dicintainya tanpa 
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mengharapkan imbalan. Yang dimaksud dengan orangtua adalah ayah dan 

ibu. 

Indikator dalam jenis kasih sayang ini adalah 

a. Pemahaman 

Menyayangi akan buta tanpa dituntun oleh pemahaman dan 

pengetahuan. Pemahaman yang termasuk dalam aspek kasih sayang 

ini adalah pemahaman yang mendalam, pemahaman yang sanggup 

menembus inti persoalan, pemahaman yang didapatkan apabila kita 

berhasil melampaui perhatian atas diri kita sendiri, untuk kemudian 

melihat orangtua/anak dalam konteksnya tersendiri. 

Contoh unit analisis akting : 

Nyonya Ja‟far menerima kiriman pos dari keluarga Arifin yang berisi 

foto Arifin. Ia berniat menunjukkan foto Arifin kepada Zainab. Namun 

sampai di depan pintu kamar Zainab, ia mendengar Zainab sedang 

mengaji dengan suara yang berat, dan meneteskan air mata. Melihat 

kondisi Zainab, ia terharu dan merasa iba. Akhirnya ia membatalkan 

niatnya untuk menunjukkan foto Arifin kepada Zainab. 

Contoh unit analisis dialog : 

Dua orang petugas utusan pelabuhan membawa kabar dari keluarga 

Arifin. Mereka menyampaikan kabar kepada Rustam. 
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Nyonya Ja‟far  : “Ada apa?” 

Rustam  : “Kapal yang membawa keluarga Arifin, Uni… 

Tertahan oleh badai di salah satu pelabuhan 

persinggahan. Mungkin kedatangan mereka 

tidak sesuai yang direncanakan, Uni. Ndak 

papa kan kalau diundurkan 1 atau 2 hari saja. 

Ya uni?” 

Nyonya Ja‟far  : “Tidak perlu Rustam…  

Katakan pada mereka, tidak perlu meneruskan 

perjalanan. 

(seolah paham ini semua takdir Allah)” 

Rustam  : “Uni….” 

b. Pengorbanan 

Dalam keluarga, ibu menjadi tokoh yang tulus dan ikhlas 

berkorban untuk kepentingan keluarga. Sebaliknya, dalam keluarga 

anak terkadang juga harus mengalah dan berkorban untuk kepentingan 

bersama. 

Contoh unit analisis akting : 

Ketika persiapan lamaran Zainab sudah dipersiapkan oleh kerabat. 

Nyonya Ja‟far datang ke kamar Zainab, ia melihat Zainab yang pucat 

dan melamun terbujur di tempat tidur. Kemudian ia memeluk Zainab 
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dari belakang, mendekap erat anaknya hingga menangis tersedu. 

Seolah, Emaknya paham derita batin yang dihadapi oleh Zainab. 

Walaupun Zainab mencintai Hamid, ia tidak pernah menentang 

ataupun melawan kehendak orang tua terutama ibu ketika dijodohkan 

dengan Arifin. 

Contoh unit analisis dialog : 

Hamid membuatkan Emaknya wedang jahe. 

Hamid  : “Diminum jahenya Mak… Emak kelihatan tidak 

sehat.” 

Emak Hamid : “Tak usah kau hiraukan Emak Hamid. Patuhi 

hukumanmu..” 

Hamid  : “Tak tega aku meninggalkanmu sendiri emak” 

Emak Hamid : “Bukankah engkau juga pergi sendirian Hamid. Dan 

kita tahu sebenarmya kita tak pernah sendirian, kita 

punya Allah” 

c. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab kepada keluarga menuntut kesadaran kepala 

keluarga (suami) untuk memenuhi kewajibannya dalam kehidupan 

keluarganya. Dalam kehidupan keluarga, dituntut keseimbangan antara 



41 
 

kewajiban yang dipenuhi dan hak yang diperoleh anggota keluarga. 

Dalam kehidupan keluarga, suami dan istri mempunyai kewajban 

terhadap satu sama lain, juga terhadap anak. Akan tetapi, dalam 

kehidupan keluarga, suami berfungsi sebagai kepala keluarga dan istri 

berfungsi sebagai ibu rumah tangga. 

Kewajiban terhadap keluarga dibedakan menjadi kewajiban 

pokok dan kewajiban pelengkap. Kewajiban pokok menentukan 

keberhasilan dan kelangsungan hidup keluarga, yang umumnya terdiri 

dari: 

1) Menyediakan tempat tinggal keluarga; 

2) Memberi nafkah lahir dan batin; 

3) Memberi pendidikan dan perawatan; dan 

4) Member perlindungan kepada keluarga. 

Disamping kewajiban pokok, ada kewajiban pelengkap yang 

sifatnya menunjang keberhasilan dan kelangsungan hidup keluarga, 

antara lain: 

1) Menjunjung nama baik keluarga; 

2) Menjaga kesehatan lingkungan keluarga; 

3) Membina hubungan baik dengan tetangga; dan 

4) Mempererat silaturahmi keluarga. 
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Contoh unit analisis akting : 

Keluarga Arifin berkunjung ke rumah keluarga Zaenab untuk 

bersilaturahmi karena tuan Ja‟far akan menunaikan ibadah haji. 

Contoh unit analisis dialog : 

Hamid membawa emaknya yang sedang sakit dengan menggunakan 

dokar. 

Emak  : Hamid, bagaimana keadaanmu? 

Hamid  : Aku baik-baik saja mak! 

Emak jangan terlalu banyak pikiran, yang terpenting 

emak sekarang sehat. (Hamid memberhentikan 

kudanya kemudian memeluk erat emaknya) 

Emak   : Hasil kerja emak selama bertahun-tahun di rumah 

Engku 

Ja‟far selalu emak belikan emas buat simpanan. 

Ambillah Mid! Pergunakan dengan sebaik-baiknya, 

rumah juga emak serahkan buat kamu.  

Jangan pernah lupa doakan emak juga almarhum 

ayahhmu. Ingat Mid, kamu tidak pernah 

sendiri…(Emak menghembuskan nafas terakhir) 

Hamid  : Innalillahi wainailahirojiun 

Emaaaaaaak…emak (hamid berteriak sambil 

menangis). 
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3. Kasih sayang sesama Manusia 

Kasih sayang jenis ini merupakan kasih sayang antara teman atau 

sahabat. Misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah kost temannya 

yang sedang sakit, membawa makanan yang diinginkan, serta obat yang 

diperlukannya. Sahabat itu ikut menjaga dan melayani kebutuhan teman 

yang sakit. Kemudian seorang pejabat menyerahkan sejumlah uang setiap 

bulan kepada sekelompok anak yatim/ piatu yang menjadi asuhannya. 

Seorang bidan yang bersedia datang karena memenuhi panggilan seorang 

ibu yang akan melahirkan, merupakan ungkapan cinta terhadap sesama 

manusia. 

Indikator dalam jenis kasih sayang ini adalah 

a. Belas kasihan 

Kasih sayang sesama manusia dilandasi oleh rasa belas 

kasihan. Belas kasihan timbul karena ada penderitaan yang dialami 

manusia. Dalam kasih sayang yang berlandaskan belas kasihan tidak 

dikenal unsur pamrih, tetapi karena keikhlasan semata-mata, sifat 

ingin menolong sesama. Apa yang diderita orang lain, dia merasa 

simpati dan ikut merasakan penderitaan itu. Kasih sayang yang 

dilandasi belas kasihan merupakan dasar untuk menciptakan 

kebersamaan, perdamaian, dan saling menghargai. Dan perwujudan 

belas kasihan itu berupa pertolongan sesama manusia. 



44 
 

Contoh unit analisis akting : 

Melihat Shaleh kesulitan mengangkat karung beras. Hamid kemudian 

membantu Shaleh mengangkat karung beras. 

Contoh unit analisis dialog : 

Zainab tiba-tiba keluar kamar dan menemui Shaleh. 

Zainab  : “Jadi kapan kau akan berangkat Leh?” 

Shaleh  : “Insyaallah..besok pagi Nab” 

Zainab : “Ku titipkan surat ini untuk  Hamid Leh. (Zainab 

memberikan surat kepada Shaleh)” 

Shaleh  : “Aku harus menemui Hamid dimana?” 

Zaenab : “Aku tak tahu, siapa tahu kau bertemu Hamid di 

pelabuhan ketika kapalmu singgah atau di Mekkah. 

Kau bawa sajalah surat itu Leh…insyaallah kalau Allah 

meridhoi surat ini akan sampai di tangan Hamid. 

Biarlah surat ini menempuh takdirnya sendiri.” 

b. Simpati 

Simpati adalah suatu proses dimana seseorang merasa tertarik 

dan kagum terhadap pihak lain, sehingga mampu merasakan apa yang 

dialami, dilakukan dan diderita orang lain. Dalam simpati, perasaan 
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memegang peranan penting. Simpati akan berlangsung apabila 

terdapat pengertian pada kedua belah pihak. 

Contoh unit analisis akting : 

Ketika Hamid mengikuti lomba debat yang di adakan di surau. Banyak 

orang yang mengagumi kepandaian Hamid dalam berceramah. 

Contoh unit analisis dialog : 

Hamid datang ke rumah Nyonya Ja‟far, karena permintaan Nyonya 

Ja‟far di pemakaman Emaknya tadi siang. 

Hamid  : “Assalamualaikum” 

Nyonya Ja‟far : “Wa‟alaikumsalam 

Ah… Hamid duduklah. Lihatlah Mid, dia menulis di 

Koran. Sudah hebat dia sekarang.” (memperlihatkan 

artikel kepada Hamid) 

Hamid  : (Hamid melihat artikel tersebut) 

Nyonya Ja‟far : “Arifin, kemenakan Engku Rustam sekolah di Jawa.  

Segala kaum kerabat telah sepakat mempertalikan 

Zainab dengan nya. Maksud mereka dengan 

pernikahan ini, supaya harta benda almarhum dapat 

dijaga kaum keluarga sendiri” 

c. Keiklasan 
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Iklas adalah kunci utama dalam menghadapi permasalahan. 

Hanya dengan iklas pula semua permasalahan tersebut akan terasa 

ringan untuk kita hadapi dan membuahkan kebahagiaan hidup.  

Contoh unit analisis akting : 

Setelah di adili di surau oleh para tetua adat, Hamid mengantar pulang 

Ibunya. Walaupun terasa berat meninggalkan ibu dan kampungnya, 

namun Hamid ikhlas menerima hukuman pengasingan dari para tetua 

adat.  

Contoh unit analisis dialog : 

Dialog ketika Hamid diadili oleh tetua adat di surau. 

Hamid : “Sejak kecil sesuai pesan almarhumah ayah, ibu 

saya sudah banyak mengajarkan saya ilmu agama. 

Saya banyak belajar di surau ini, dan dari para tetua 

sekalian. Saya yakin, para tetua bukan hanya punya 

pemahaman agama yang mendalam tetapi juga sudah 

banyak makan asam garam kehidupan. Jadi apapun 

keputusan para tetua akan saya laksanakan iklas, 

demi tegaknya agama.” 

Tetua : “Pada akhirnya tetua adatlah yang memutuskan” 

Tetua Adat : “Subhanallah, Lahaula… 
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 Persoalan ini memang pelik dan membingungkan. 

Saya tidak bisa kalau bilang salah atau ini benar. Tapi 

semata-mata demi kebaikan dan ketentraman di 

kampung ini. Demi terhindarnya supaya keadaan 

tidak semakin memburuk. Maka Hamid, “Kamu 

harus pergi dari kampung ini! 

4. Kasih sayang antara pria dan wanita  

Setelah pria dan wanita menginjak dewasa, wajarlah apabila mereka 

sama-sama mencari pasangan hidup masing-masing karena perkawinan 

merupakan kebutuhan primer bagi manusia normal. Berikut merupakan 

contoh kisah cinta antara pria dan wanita, seperti: 

 Kisah Romeo and Juliet oleh W. Shakespesre. 

 Kisah Rara Mendut dan Pranacitra oleh Ayip Rosidi. 

 Kisah Sampek Ing Tai berasal dari mitos Cina. 

 Kisah Rama dan Shinta dalam Ramayana. 

Dalam hadits riwayat Bukhari – Muslim 

“Wahai Manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian 

dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan 

kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling 

mengenal….” 
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Indikator dalam jenis kasih sayang ini adalah 

a. Kemesraan 

Kemesraan adalah hubungan akrab antara pria dan wanita atau 

suami dengan istri. Atau dengan kata lain, kemesraan merupakan 

perwujudan kasih yang telah mendalam.  

Kemesraan adalah bagian dari hidup manusia, yang dalam 

kehidupannya manusia memiliki romantika kehidupan. Setiap 

romantika kehidupan manusia ada yang dapat membangkitkan daya 

kreatifitas dan imajinasi manusia. Kreatifitas manusia untuk 

menciptakan atau menikmati beragam bentuk imajinasi, seperti: seni 

sastra, music, tari, lukis, film dan lain-lain perlu dilandasi oleh nilai-

nilai keimanan kepada Tuhan. Hal itu penting agar manusia tidak 

kelewat batas, sehingga tidak tersesatkan oleh pikirannya sendiri.  

 

Contoh unit analisis akting : 

Hamid dan Zainab bertemu di pasar, kemudian mereka berlari bersama 

ke pantai. Di pantai mereka bercanda serta tertawa bersama-sama. 

Contoh unit analisis dialog : 
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Walaupun terhadang oleh pagar rumah, Hamid yang melintas di 

samping pagar berhenti dan menyentuh pagar. Dari balik pagar Zainab 

dapat merasakan keberadaan hamid. 

Zainab  : ”Hamid” 

Hamid  : “Zainab, kau disitu?” 

Zainab  : “Iya Hamid” 

Hamid  : “Sedang apa kau disitu tengah malam begini?” 

Zaenab  : “Aku tak tahu, kau?” 

Hamid : “Aku… Apapun alasan kau disitu, sama alasanku ada 

disini     sekarang.” 

b. Pengorbanan 

Pengorbanan berasal dari kata “korban”, artinya pemberian 

secara ikhlas yang berupa pikiran, pendapat, harta, waktu, tenaga, 

bahkan nyawa demi cinta. Pengorbanan merupakan salah satu 

konsekwensi dari cinta itu sendiri. 

Contoh unit analisis akting : 

Ketika sedang mengikuti lomba debat, Hamid mendengar teriakan 

minta tolong. Dengan segera ia berlari keluar, kemudian Hamid 
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menceburkan diri ke dalam sungai untuk menyelamatkan Zainab yang 

terjatuh dari sepedanya. 

Contoh unit analisis dialog : 

Hamid akan meninggalkan desa, Zainab yang mendengar berita 

tersebut kemudian bergegas mengendarai sepeda menuju stasiun 

kereta. Sesampai disana ia mencari Hamid, namun kereta sudah mulai 

berjalan. Mereka hanya bisa saling melihat dari jauh. 

Zainab  : “Hamid... Hamid (berteriak) 

  Aku akan menunggumu Hamid” 

c. Perhatian 

Ketika seseorang mengalami ketertarikan dengan sesuatu 

maupun seseorang, kadar dan proporsi dari perhatian ini akan 

meningkat dan bermacam-macam. Biasanya perhatian sangat 

dipengaruhi oleh sikap dan feedback dari obyek yang dicintai. 

Contoh unit analisis akting : 

Pada saat pesta obor perayaan katam Al-Qur‟an anak-anak, banyak 

warga yang mengikuti pawai mengelilingi kampung. Di antara mereka 

terdapat Hamid dan Zainab, sepanjang jalan Hamid sering sekali 

menoleh dan memperhatikan wajah Zainab. 

Contoh unit analisis dialog : 
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Setelah Hamid selesai membantu Shaleh mengangkat karung gabah. 

Zainab menghampiri Hamid. 

Zainab : “Hamid, apakah kau sudah siap untuk lomba debat 

nanti    Mid?” 

Hamid : “Insyaallah… Engkau akan datang juga kesana 

Zainab?” 

Zainab  : “Insyaallah….” 

G.6. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data utama yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara 

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

Compact Disk) film Dibawah Lindungan Ka‟bah yang diproduksi oleh 

MD Entertainment. Versi VCD film ini di Indonesia diedarkan oleh PT. 

Navarindo Duta Audi Visual, lulus sensor tanggal 21 November 2011. 

Dengan nomor Surat Lulus Sensor (SLS): 6867/VCD/R/PA/11.206/2011. 

2. Data sekunder 

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

internet yang bisa digunakan sebagai referensi penunjang untuk kajian 

pustaka dan dapat mendukung data primer. 
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G.7. Teknik Analisis Data 

Langkah pertama yang dilakukan dalam memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah melihat dan mengamati film Dibawah Lindungan Ka‟bah 

untuk memperoleh data berupa audio dan visual yang terdapat pada setiap 

scene yang mengandung pesan kasih sayang. Selanjutnya untuk 

mempermudah pengkategorisasian, maka dibuat lembar koding seperti contoh 

dibawah. Kemudian dari data-data yang masuk ke lembar koding akan 

dilakukan analisa secara deskriptif. 

 

Tabel 1.2. 

Lembar Koding   

 

SCENE 

PESAN KASIH SAYANG 

Kasih sayang 

manusia 

kepada 

Tuhan 

Kasih 

Sayang 

orangtua dan 

anak 

Kasih 

sayang 

sesama 

manusia 

Kasih 

sayang pria 

dan wanita 

     

     

     

     

 

Tabel 1.3. 
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Contoh Distribusi Frekuensi 

Kategori F X Persentase 

(%) 

Kategori Kasih Sayang Manusia kepada Tuhan    

Kategori Kasih Sayang Orangtua dan Anak    

Kategori Kasih Sayang Sesama Manusia    

Kategori Kasih Sayang Pria dan Wanita    

Total    

Keterangan : 

F : Frekuensi kemunculan dalam detik 

X  : Merupakan hasil pembagian dari frekuensi kemunculan kategori 

dibagi dengan total kemunculan dalam film. 

Peneliti menghubungkan dan menyajikan dua atau lebih variable ke 

dalam satu tabel. 

G.8. Uji Reliabilitas 

Dalam analisis isi menurut Eriyanto (2011: 281-303), alat ukur yang 

kita pakai adalah lembar coding (cooding shet). Dalam melakukan penelitian 

ini peneliti melakukan pretest dengan cara mengkoding suatu sampel 

kedalam table kategorisasi. Selain peneliti melakukan pengkodingan sendiri, 

pengkodingan juga dilakukan oleh orang lain yang disebut koder sebagai 

pembanding atau hakim. Uji ini dikenal sebagai uji antarkode. 
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Formula Hosti adalah uji reliabilitas antar-coder yang banyak dipakai 

selain persentase persetujuan. Formula ini pertama kali drperkenalkan oleh 

Ole R. Holsti (1969). Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan 

„berapa besar persentase persamaan antar-coder ketika menilai suatu isi.  

Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut: 

  

Keterangan : 

M =  Jumlah Coding yang sama (disetujui oleh masing-masing 

coder) 

 N1 =  Jumlah Coding yang dibuat oleh Coder 1 

 N2 =  Jumlah Coding yang dibuat oleh Coder 2 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1 berarti persetujuan sempurna di 

antara para coder. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang 

ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan 

menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini benar-benar 

reliabel.  

Untuk memperkuat hasil uji reliabilitas di atas, digunakan rumus Scott 

sebagai berikut:  
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Reliabilitas Antar-Coder =  

 

Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk Prosentase persetujuan. Kita tinggal 

membagi unit yang disetujui dengan total semua unit.  

Sementara untuk menghitung persetujuan yang diharapkan dapat 

dilakukan dengan menghitung proporsi dari masing-masing kategori dan 

kemudian dikuadratkan.  

 


