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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu bentuk perkembangan media komunikasi massa, film 

tidak lagi dipandang sebagai hiburan yang hanya menyajikan tontonan cerita, 

lebih dari itu film sudah menjadi sebuah media komunikasi yang efektif, dan jika 

disalah gunakan maka akan fatal, karena film mempunyai kemampuan untuk 

merepresentasikan berbagai pesan, baik itu pesan-pesan moral, kemanusiaan, 

sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Sehingga akan menyebabkan kerusakan  

yang lebih kompleks dan mendasar. Menurut Effendy, (2007:15) “film adalah 

cerita singkat yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan suara yang dikemas 

sedemikian rupa dengan permainan kamera, teknik editing, dan skenario yang ada 

sehingga membuat penonton terpesona”. 

Dalam konsepsi umum, film merupakan media hiburan bagi penikmatnya, 

tetapi dalam kenyataannnya, film tidak sekedar sebagai sebuah karya seni yang 

lantas bersama-sama dapat dinikmati, lebih dari itu film dapat dilihat sebagai 

sebuah bangunan sosial dari masyarakat yang ada dimana film itu diciptakan. 

Film juga dapat mendeskripsikan watak, harkat, dan martabat budaya bangsa 

sekaligus memberikan manfaat dan fungsi yang luas bagi bidang ekonomi, sosial, 

dan budaya. Film juga berfungsi sebagai duta dalam pergaulan antar bangsa. Film 

merupakan karya cipta manusia yang berkaitan erat dengan berbagai aspek 

kehidupan, mampu menghubungkan gambaran masa lampau dengan sekarang, 

mencerdaskan dan mencerahkan bangsa karena memberikan nilai-nilai 
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keberagaman yang terkandung didalamnya, seperti sarana penerangan atau 

informasi, pengekspresian seni, dan pendidikan.  

Dinilai dari sudut mana pun, film adalah acuan otentik tentang berbagai 

hal termasuk perkembangan sejarah suatu bangsa. Fungsi lain tentang film adalah 

sebagai media informasi maupun edukasi. Seperti halnya dengan buku atau karya 

cetak lainnya, fotografi, lukisan atau karya seni lainnya, film merupakan media 

penghantar informasi dan edukasi kepada masyarakat. Informasi yang tersaji 

dalam sebuah film memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat. Hal ini pun 

sejalan dengan misi perfilman nasional sejak dulu, bahwa selain sebagai media 

hiburan, film nasional dapat digunakan sebagai media informasi dan edukasi 

untuk pembinaan generasi muda dalam rangka nation and character building. 

Fungsi informasi dan edukasi dapat tercapai apabila para pembuat film 

nasional memproduksi film-film sejarah yang objektif, atau film dokumenter yang 

baik, dan film yang diangkat dari kehidupan sehari-hari secara berimbang. Tetapi 

sayangnya, hingga kini masih banyak produser film yang hanya mementingkan 

kepentingan diri sendiri saja untuk menambah pundi-pundi uang mereka dengan 

memproduksi film yang bisa dikatakan tidak berkualitas yang hanya menjual 

sensasi dan sensualitas saja. 

Industri film adalah industri bisnis. Predikat ini telah menggeser anggapan 

sebagian orang yang masih meyakini bahwa film adalah karya seni yang 

diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang-orang yang bertujuan 

memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna. Meskipun pada kenyataannya 

adalah bentuk karya seni, industri film adalah bisnis yang memberikan 
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keuntungan, kadang-kadang menjadi mesin uang yang seringkali demi uang 

akhirnya keluar dari kaidah artistik film itu sendiri (Dominick,2000:306). 

Padahal film berbasis edukasi dan budaya telah disebutkan dalam UU 

No.33 Tahun 2009, bahwa perfilman merupakan produk budaya kreatif, sehingga 

Pemerintah menaungi dunia perfilman ini dibawah Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, sedangkan untuk menangani konten isi film itu sendiri, 

Pemerintah menaunginya dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Film 

tidak hanya semata menonjolkan unsur hiburan semata, tetapi lebih kepada 

tanggung jawab moral untuk mengangkat nilai nasionalisme bangsa dan jati diri 

bangsa yang berbudaya. Tak hanya disitu, tetapi film juga sebagai penyampai 

pesan moral, informatif, sejarah maupun solusi atas tema-tema yang berkembang 

dimasyarakat. Jadi, sudah selayaknyalah perfilman Indonesia dibangun 

berdasarkan budaya ataupun pesan moral yang ingin disampaikannya dimata 

dunia, seperti halnya film “Slank Nggak Ada Matinya”. 

“Slank Nggak Ada Matinya” bukanlah film dokumenter yang 

menceritakan perjalanan karir Slank selama 30 tahun, layar lebar arahan sutradara 

Fajar Bustomi ini hanya mengangkat kisah terberat Slank di tahun 1996-1997 

pasca kehilangan gitarisnya di tengah jadwal tur mereka. Disini para personil 

Slank tidak berperan sebagai diri mereka sendiri namun digantikan oleh Adipati 

Dolken (Bimbim), Ricky Harun (Kaka), Aaron Shahab (Ivanka), Deva Mahenra 

(Abdee) dan Ajun Perwira (Ridho). Walau wajah mereka tidak begitu mirip, tapi 

pendalaman karakternya patut diacungi jempol khususnya untuk karakter ikonik 

seperti Bimbim dan Kaka. “Slank Nggak Ada Matinya” adalah film drama 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film_drama
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Indonesia yang dirilis pada tanggal 24 Desember 2013 dan dibintangi oleh 

personil Slank, dan juga melibatkan ribuan Slankers. 

Disini, tidak ada penjabaran tentang proses kreatif Slank dalam 

menciptakan karya-karya yang hits. “Slank Nggak Ada Matinya” hanya berfokus 

pada jalinan persahabatan para personilnya, cinta dan keluarga besar Slank yang 

selalu mendukung dalam keadaan senang maupun susah. Selain itu, usaha gigih 

Slank untuk bebas dari cengkraman narkoba sangatlah jelas dipaparkan dalam 

film ini. Secara keseluruhan, film “Slank Nggak Ada Matinya” sangatlah 

inspiratif sekaligus menghibur karena didalamnya banyak menampilkan cerita 

tentang kesetiaan, kasih sayang dan usaha untuk mencapai tingkatan yang lebih 

baik lagi dengan cara yang 'menarik'. Terlebih lagi, film “Slank Nggak Ada 

Matinya” adalah 100% kisah nyata yang dialami Bimbim dan kawan-kawan tanpa 

ada penambahan drama yang signifikan dari sutradara Fajar Bustomi. 

Hal menarik untuk diteliti mengenai pesan moral yang ada di film “Slank 

Nggak Ada Matinya” adalah bahwa muatan moral yang ada di film ini cukup 

bagus dibandingkan dengan film-film produksi Indonesia lainnya, film ini sangat 

baik untuk standarisasi film nasional. Berangkat dari fenomena tersebut, peneliti 

memutuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang film “Slank Nggak 

Ada Matinya” dalam rangka memahami Pesan Moral yang terkandung dalam film 

tersebut dengan menggunakan metode analisis isi. 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/24_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/2013
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul permasalahan 

yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut : 

Bagaimana nilai-nilai pesan moral disajikan dalam film “Slank Nggak Ada 

Matinya”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setelah penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka 

yang menjadi tujuan penelitian adalah : 

Untuk mengetahui nilai-nilai pesan moral yang disajikan dalam film “Slank 

Nggak Ada Matinya”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis : 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan 

dalam bidang Ilmu Komunikasi, sekaligus melalui penelitian ini penulis 

dapat menerapkan metode analisis isi dalam meneliti media audio 

visual, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti dimasa akan datang.  

2. Secara Praktis : 

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi film, 

agar dapat membuat film yang lebih kreatif, sarat makna dan sesuai 

dengan etika budaya masyarakat Indonesia, sekaligus sebagai salah satu 

pendukung evaluasi kelebihan dan kekurangan film yang telah dibuat. 
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1.5 Landasan Teori 

1.5.1 Pemahaman Tentang Film 

Suatu peristiwa budaya telah terjadi ketika dua bersaudara August  

dan Louis Lumiere menggemparkan pengunjung Grand Café yang terletak di 

Boulevard de Capucines pada 28 Desember 1895 saat film bisu Worker 

Leaving the Lumiere Factory diputar. Sambutan penonton pada saat itu  

demikian hangat dan sensasional. Dengan membayar karcis, masyarakat  

perancis berbondong  bondong menyaksikan film yang hanya bermassa  

putar beberapa menit dan memperlihatkan serombongan pekerja 

meninggalkan pabrik foto Lumiere tempat mencari nafkah. Hal itu yang  

menjadi cikal bakal film yang berkembang pada saat ini (Baksin, 2003: 2) 

Seiring dengan perkembangannya mula-mula hanya dikenal film hitam 

putih dan tanpa suara. Kreativitas terus berlanjut hingga dalam bentuk seperti 

apa yang kita tonton saat ini. Film bicara memang sudah mulai diperkenalkan 

secara umum sejak tahun 1927 di Amerika serikat. Tetapi belum sempurna, 

baru setelah delapan tahun kemudian film bicara memang sudah dinikmati 

khalayak umum dalam pemutaran yang lebih lama dan relatif sempurna. 

Usaha penyempurnaan dunia perfilman itu terus berlangsung baik dari segi 

suara, tata warna, sampai ia harus berhadapan dengan perkembangan televisi 

yang muncul ketika perang dunia ke II berakhir. 

Bersama radio dan televisi, film termasuk kategori media massa 

periodik. Artinya, kehadirannya tidak terus menerus, tetapi berperiode dan 

termasuk media elektronik, yakni media yang dalam penyajian pesannya 
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sangat bergantung pada adanya listrik. Sebagai media massa elektronik 

dan adanya banyak unsur kesenian lain, film menjadi media massa yang 

memerlukan proses lama dan mahal. 

Dahulu dikenal istilah gambar hidup yang betapapun sempurna 

teknik yang digunakan belum mendekati kenyataan sehari  hari. Sehingga 

untuk meningkatkan kesan dan dampak, suatu film harus diiringi dengan 

suara berupa dialog atau berupa musik sebagai alat penguat ekspresi. Di 

samping itu suara, musik dan warna juga dapat menimbulkan nilai riil 

sebuah film. Jadi film terkesan sungguh-sungguh terjadi dan sedang 

dialami dan dirasakan oleh penonton. 

Sebagai suatu media komunikasi dan seni, nilai film lebih mudah 

menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini 

dapat dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitik  beratkan pada ‘estetika’ 

dan ‘etika’. Pada dasarnya film memiliki nilai hiburan dan artistik. Hampir 

semua film dalam beberapa hal bermaksud untuk menghibur, mendidik dan 

menawarkan rasa keindahan. Ada beberapa jenis film diantaranya yaitu: 

a. Film cerita (Story Film) 

Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang 

dikarang atau dimainkan oleh actor dan aktris. Film cerita ini bisa berupa 

film drama, horror, komedi, musical, fiksi, ilmiah dan lain sebagainya.  
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b. Film berita 

Film berita atau news real adalah film mengenai fakta atau peristiwa 

yang benar benar terjadi. Karena sifatnya berita maka film yang 

disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita (news value). 

Proses pembuatan dan penyajian film berita memerlukan waktu yang 

cukup lama, maka suatu berita harus bersifat actual. 

c. Film documenter (Dokumentary Film). 

Film documenter hanya merekam kejadian tanpa diolah lagi, misalnya 

dokumentasi peristiwa perang, upacara kenegaraan, film dokumenter 

mengandung fakta dan mengandung subyektifitas pembuat. Subyetifitas 

diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa. 

d. Film kartun 

Film kartun atau film animasi adalah suatu sequence gambar yang 

diekspos pada tenggang waktu tertentu sehingga tercipta sebuah ilusi 

gambar bergerak. 

 

1.5.2 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Ada banyak definisi komunikasi yang telah dikemukakan oleh para 

ahli. Hingga kini ada sekitar ratusan definisi komunikasi. Seringkali definisi 

komunikasi berbeda dan bertentangan dengan definisi lainnya. Menurut 

Carl I. Hovland. Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang 

(komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang lambang  

verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikate). Sedangkan 

menurut Everett M. Rogers. Komunikasi adalah proses dimana suatu ide 
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dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud 

untuk mengubah tingkah laku mereka (Winarni. 2003; 2). 

Film merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, karena sifatnya 

yang mampu menjangkau khalayak masyarakat secara luas. Kemampuan film 

sebagai alat media komunikasi massa, adalah hasil dari perkembangan 

teknologi komunikasi yang mampu memvisualkan pesan dan gambar dengan 

yang mampu menjangkau wilayah masyarakat dimana pun. Ada banyak juga 

definisi komunikasi massa pada dasarnya misalnya menurut bittner 

komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa 

pada sejumlah khalayak besar (Winarni, 2003:5). Sedangkan menurut rahmat 

Komunikasi massa menurut Rakhmat diartikan sebagai jenis komunikasi yang 

ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim 

melalui media cetak, atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima 

secara serentak dan sesaat (Winarni, 2003:6). Perkataan ‘dapat’ dalam definisi 

ini menekankan pengertian bahwa jumlah sebenarnya penerima komunikasi 

massa pada saat tertentu tidaklah pasti. 

Massa dalam komunikasi massa itu lebih mengacu kepada penerima 

pesan yang yang berkaitan dengan media massa. Kata massa mengandung 

pengertian orang banyak, tapi mereka tidak harus berada di lokasi tertentu 

yang sama, mereka dapat tersebar atau terpencar di berbagai lokasi yang 

dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dapat memperoleh pesan-

pesan komunikasi yang sama. Massa juga dapat dilihat sebagai ‘meliputi 

semua lapisan masyarakat’ atau ‘khayalak ramai’ dalam berbagai tingkat 
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umur, pendidikan, keyakinan, dan status sosial. Tetapi pada 

dasarnya Komunikasi massa adalah berkomunikasi dengan dengan 

menggunakan media massa (menggunakan media massa modern). Pada 

umumnya, proses komunikasi massa tidak menghasilkan ‘feed back’ (Umpan 

balik) yang langsung, tetapi tertunda dalam waktu yang relatif. Ciri-ciri 

komunikasi massa (Nurudin 2007:131) yaitu : 

1. Komunikator Dalam Komunikasi Massa Melembaga. 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi yang kompleks yang 

memerlukan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2. Komunikasi Dalam Komuniksi Massa Sifatnya Heterogen. 

Komunikan dalam komunikasi massa itu sifatnya beragam artinya tidak 

terbatas berbeda dalam jenis kelamin, golongan , pendidikan, umur, jenis 

kelamin, status sosial ekonomi, jabatan dan agama yang beragam. Jadi 

komunikan dalam komunikasi massa itu mempunyai susunan komposisi 

atau susunan yang beragam. 

3. Pesannya Bersifat Umum. 

Pesan dalam komunikasi massa itu bersifat umum, setiap orang boleh  

mengetahui pesanpesan komuniksai massa dalam media. 

4. Proses Komunikasi Berlangsung Satu Arah 

Proses komunikasi massa ada dua macam yang pertama proses 

komunikasi massa berlangsung satu arah, yang mana komunikasi ini 

berjalan dari sumber ke komunikan dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik yang tertunda. Yang 
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kedua proses komunikasi massa yang berlangsung dua arah yang mana 

artinya baik media maupun khalayak melakukan seleksi. Media 

menyeleksi khalayak sasaran dan penerima menyeleksi dari semua media 

yang ada. 

5. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan. 

Dalam komunikasi massa da kesrempakan dalam proses penyebarannya, 

serempak berarti khalayak bisa mnerima pesan dari media massa itu 

secara bersamaan. 

6. Komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. 

Media massa adalah alat yang utama dalam menyampaikan komunikasi  

massa, yang didalamnya didukung oleh peralatan teknis 

7. Komunikasi massa dikontrol oleh Gatekeeper 

Komunikasi massa dikontrol oleh orang yang bertugas menambah atau 

mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang 

disebarluaskan mudah dipahai. 

Film merupakan media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi 

antara penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari 

pemanfaatan teknologi kamera, pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut 

dibuat dengan latar belakang alur cerita yang mengandung pesan 

yang disampaikan oleh komunikator, dalam hal ini komunikator adalah 

sutradara. Bagaimana, bilamana dan dalam kombinasi yang bagaimana 

pesan diekspresikan melalui gambar, dialog suara, warna dan sudut 

pengambilan serta musik oleh sutradara, bagaimana adegan  adegan 
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dirangkaikan satu sama lain beserta lambang  lambang yang dipergunakan dan 

ditentukan sehingga pesan dapat dipahami oleh khalayak penonton. 

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, film dikelola menjadi 

suatu komoditi. Di dalamnya memang kompleks, dari produser, pemain 

hingga seperangkat kesenian lain yang sangat mendukung seperti musik, seni 

rupa, teater, dan seni suara. Semua unsur tersebut terkumpul menjadi 

komunikator dan bertindak sebagai agen transformasi (Perubahan) budaya 

(Baksin, 2003: 2). Ini menunjukkan bahwa kepentingan komersial justru 

menjadi imperatif atau komando bagi isi media massa (Film) agar 

memperhitungkan khayalaknya sehingga dapat diterima secara luas. 

Media massa (Film) akan menghasilkan efek yang timbul dari proses 

komunikasi massa. Efek  efek kognitif yang menyebabkan perubahan 

padatingkat pengetahuan, efek afektif yang menyebabkan pada perubahan 

sikap, efek konatif yang menyebabkan pada perilaku dan efek perubahan 

sosial. Secara ringkas, film sebagai media komunikasi massa membentuk 

pandangan dunia dari orang  orang di sekelilingnya. Didalamnya termasuk 

media film yang begitu sarat dengan muatan ideologis dari sang 

komunikatornya. Dengan demikian film merupakan obyek yang potensial 

untuk dikaji khususnya dalam kerangka komunikasi massa yang sarat 

dengan muatan pesan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. 
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1.5.3 Pesan dalam Film 

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 komunikan. 

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 sebagai terjemahan dari “Messege” merupakan lambang 

bermakna (Meaning Full Symbol) yang membawakan pikiran atau 

perasaan komunikator. Pada umumnya, komunikasi berlangsung 

menggunakan bahasa, mengingat bahasa mampu membawakan pikiran atau 

perasaan seseorang, baik mengenai hal konkret maupun 

abstrak, tidak saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, namun 

juga yang terjadi di masa mendatang. Dalam kajian film, pesan-pesan akan 

terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut serta terangkum 

dalam bentuk; drama, action, komedi, horor, dan sebagainya. Jenis-jenis film 
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inilah yang dikemas oleh seorang sutradara sesuai dengan tendensi 

masingmasing. Ada yang tujuannya sekedar menghibur, memberi penerangan, 

atau mungkin keduaduanya. Ada juga yang ingin memasukkan dogma-dogma 

tertentu sekaligus mengajarkan kepada khalayak penonton. 

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. 

1.5.4 Pemahaman Tentang Moral 

Zaman yang modern adalah zaman yang ditandai dengan semakin  

banyaknya perubahan dalam banyak bidang dalam masyarakat. Perubahan  

itu membawa kemajuan maupun kegelisahan pada banyak orang. Yang  

paling mencolok adalah bahwa komunikasi dan informasi antar daerah dan  

antar bangsa berkembang begitu pesat. Salah satu hal yang menggelisahkan 

adalah masalah moral.  

Kata moral berasal dari bahasa latin “mores”. “Mores” berasal dari kata 

“mos” yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Secara etimologi kata 

moralmemiliki arti nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan 

seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sehingga 

apabila ada seseorang yang dikatakan tidak bermoral, maka yang dimaksud 
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dengan perkataan ini adalah perbuatan orang tersebut dianggap melanggar 

nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kehidupan suatu 

masyarakat atau suatu komunitas (Rini Darmastuti, 2007: 46) 

Dengan demikian moral bias diartikan sebagai ajaran kesusilaan. Moral 

juga berarti ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan. Dari asal 

katanya bisa ditarik kesimpulan bahwa moral mempunyai pengertian yang 

sama dengan kesusilaan, yang memuat ajaran tentang baik buruknya suatu 

perbuatan. Jadi perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan yang baik atau 

perbuatan yang buruk. Penilaian itu menyangkut perbuatan yang dilakukan 

dengan sengaja. Memberikan penilaian atas perbuatan dapat disebut 

memberikan penilaian etis atau moral (Burhanuddin Salam, 2000: 2). 

Nilai moral dalam cerita atau film biasanya dimaksudkan sebagai saran 

yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang 

dapat diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang bersangkutan oleh 

pembaca atau penonton yang berhubungan dengan masalah kehidupan, 

seperti: sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan. Norma-norma lama 

dirasa tidak meyakinkan lagi, atau bahkan dirasa kuno dan tidak dapat lagi 

dijadikan pegangan sama sekali. Orang juga tidak dapat hanya lari pada hati 

nurani, karena hati nurani pun merasa tak berdaya menemukan kebenaran 

apabila normanorma yang biasanya dipakai sebagai landasan pertimbangan 

menjadi serba tidak pasti. 

Dalam situasi yang seperti itu dibutuhkan sikap yang jelas arahnya. 

Bagaimana kita harus merumuskan kembali norma-norma tradisional di 
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bidang moral. Bagaimana hati nurani menggunakan norma-norma lama 

maupun perkembangan-perkembangan baru untuk menemukan kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan dengan tenang, Siapa yang bertugas 

berhak dan merumuskan norma-norma moral yang baru. Penilaian moral 

atas sikap maupun perbuatan mesti dilihat dari kewajiban yang munculhalnya 

sendiri, dari tujuan yang hendak dicapai dan dari mutu hubunganhubungan 

dengan sesama yang tersangkut dalam sikap atau tindakan tersebut hanya 

dengan demikian penilaian moral menjadi teliti dan seimbang, bahkan mampu 

melayani hidup bersama. 

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita 

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

mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia.(Poespoprodjo, 1986: 

102). Moral dapat Obyektif dan juga dapat menjadi Subyektif. Moral 

Obyektif memandang perbuatan semata sebagai sebuah perbuatan yang 

telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruhpengaruh sukarela dari pihak 

pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat 

mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri dan bertanya apakah 

orangyang sepenuhnya menguasai dirinya diizinkan dengan sukarela 

menghendaki macam perbuatan tersebut. Sedangkan Moral Subyektif adalah 

moral yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi 

pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu pula di pengaruhi, di 

kondisikan, oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya 

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

Disini moral intrinsik memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas lepas 

dalam setiap hukum yang positif. Yang dimaksud memandang di sini 

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  

semaunya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu  

tanpa mendasarkan atas sesuatu yang intrinsic dalam perbuatan manusia 

itu sendiri atau pada hakikatnya manusia disebut sebagai aliran positivme  

moral. (Poespoprodjo, 1986,103). Disebut perbuatan dianggap  benar atau 

salah berdasar atas :  

1. Moral  Sosial 

Adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan terhadap perilaku-perilaku 

dalam kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah tertentu. Moral  

sosial bermula dari adat kebiasaan manusia, adat itu muncul karena 

perbuatan yang sama yang diulang-ulang dengan cara yang sama 

(Poespoprodjo, 1999 :121). Mengapa perbuatan tersebut diulang-ulang?  

Karena pada permulaan kali pertama menjalankan perbuatan tersebut, 

mereka menemukan bahwa perbuatan tersebut menyenangkan atau 
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berguna. Moral  akan berkembang seiring dengan kesepakatan-

kesepakatan sosial masyarakatnya.  

Adanya moral sosial memaksa individu atau masyarakat untuk taat dan 

patuh terhadap peraturan yang telah dibentuk. Siapapun yang melanggar 

norma akan memperoleh hukuman. 

Para filsuf seperti Spencer, Nietzsche, Comte berpendapat bahwa moral 

sosial 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. 

2. Moral  Hukum 

Moral hukum berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan batasan 

pada tingkah laku lahiriah saja, moral ini juga sebagai pelengkap moral 

sosial yang menyangkut sikap batin seseorang (K.Bertens,2007:43).  

Immanuel kant menekankan bahwa hukum hanya menekankan legalitas 

dalam artian kita memenuhi hukum jika tingkah laku lahirah sesuai dengan 

hukum. Sedangkan sikap batin tidak penting.  Hobbes dan Rousseau 

berkata bahwa sebelum pembentukan hukum tidak terdapat moralitas. 

Moraliatas disini adalah ketaatan atau ketidaktaatan kepada hukum sipil. 



19 
 

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.  

Hukum Negara dituliskan dan secara sistematis disusun dalam kitab 

undang-undang, oleh karena itu kepastian hukum ini memiliki kekuatan 

secara yuridis dan bersifat objektif. Singkatnya norma hukum didasarkan 

atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Juga 

misalkan hukum tidak berasal dari negara, seperti halnya hukum adat, 

maka hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum. 

3. Moral  Agama 

Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan 

bagi perilaku para penganutnya. Mungkin jika kita membandingkan 

berbagai agama, perintah ajaran agamanya barangkali ada yang berbeda, 

namun secara praktik moral mempunyai kesamaan. Yakni menyuruh 

kebaikan dan melarang keburukan. Ada aturan umum yang melampau 

kepentingan salah satu agama saja, seperti jangan membunuh, jangan 

berdusta, jangan berzina dan jangan mencuri (K.Bertens, 2007: 36) 

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 
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berpaling kepada agama dan kepada Tuhan walaupun hanya ketika di 

waktu ditimpa kesusahan dan kesempitan saja dan melupakan Tuhan 

apabila dalam kemewahan dan kesenangan.  

Bagi orang beragama, Tuhan adalah dasar dan jaminan untuk berlakunya 

tatanan moral. Mungkin kita bisa lolos dari polisi dan hakim manusiawi, 

namun tidak akan pernah bisa lolos dari Tuhan sebagai hakim tertinggi 

yang akan mengadili perbuatan setiap manusia pada akhir zaman. 

1.6 Definisi Konseptual 

1.6.1 Pesan Moral 

Pesan moral adalah pesan yang menyampaikan bagaimana tindakan  

manusia yang langsung dipertanggungjawabkan sumbernya. Moral disini  

terbagi atas moral sosial, moral hukum dan moral agama yang muncul dari 

setiap scene dari cerita sebuah film. 

1.6.2 Film 

Sesuai dengan Undang-undang perfilman No.6 tahun 1992, Bab 1, 

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) 
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Secara teoritis 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. 

1.7 Struktur Kategorisasi Moral 

Penelitian yang menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil- 

hasilnya sangat bergantung pada kategori–kategorinya. Seperti yang dikatakan 

Bernard Barelson, bahwa analisis isi tidak bisa lebih baik dari kategori-

kategorinya. Kategorisasi oleh penulis secara hakikat didasarkan pada sesuatu 

yang terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Adapun kategorisasi yang 

disusun dalam penelititian ini untuk analisis film “Slank Nggak Ada Matinya” 

adalah sebagai berikut :  

1. Moral  sosial 

Nilai-nilai dalam masyarakat yang berkaitan dengan cara-cara atau  

kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ada beberapa 

indikator yang harus dipenuhi untuk mengelompokkan bagian-bagian 

scene yang memang harus masuk dalam kategori moral sosial. Berikut 

beberapa indikator tersebut : 

a. Persahabatan, yaitu suatu hubungan antar pribadi atau kelompok 

yang akrab melibatkan kedekatan emosional dan intimasi. 

 memiliki solidaritas bersama, sama rasa atau senasib, perasaan 

setia kawan dan sepenanggungan 

 saling mencurahkan masalah atau tempat mencurahkan hati 
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 saling tolong menolong diantara sahabat 

 saling memberi nasehat, saran dan anjuran kepada sahabat 

b. Menghormati, tindakan penghargaan terhadap tindakan dan 

pernyataan orang lain 

 Menghormati orang yang lebih tua 

 Menghormati teman 

 Menghormati adanya perbedaan pendapat orang lain 

c. Keharmonisan, suatu keadaan yang dapat menimbulkan keserasian 

dan keselarasan dalam berhubungan dengan orang lain dalam 

lingkup tertentu. 

 Kerjasama satu sama lain dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan bersama 

 Menjaga sopan santun dengan tujuan mempertahankan 

kerukunan bersama 

 Saling bertegur sapa 

 Adaya simpati atau empati terhadap orang lain 

2. Moral  hukum 

Kehadiran moral sosial dan moral agama masih belum cukup memberikan 

jaminan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Untuk itu diperlukan 

peraturan yang dapat memberikan sanksi secara tegas dan berkekuatan 

hukum atau yang disebut moral hukum. Sifat dari moral hukum yakni 

memaksa individu untuk taat dan patuh terhadap aturan yang telah 
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disetujui bersama dan apabila dilanggar akan ada sanksi tegas. Berikut 

Indikator moral hukum : 

: 

a. Aturan tertulis bisa dalam bentuk UU atau pasal-pasal dan juga 

peraturan yang mempunyai kekuatan hukum 

b. Dibuat oleh lembaga yang berwenang 

c. Memiliki sanksi berat 

d. Mengikat semua orang 

e. Bersifat memaksa 

3. Moral  agama 

Keimanan (keagamaan), yaitu nilai-nilai Islam mengenai teologi atau 

keimanan yaitu kepercayaan terhadap sang pencipta. Sumber dari 

moral ini berasal dari Tuhan kemudian pelanggarannya disebut dosa. 

Moral agama hampir beda tipis dengan moral sosial, perbedaannya 

bahwa aturan yang telah dibuat tidak bisa diubah dan tidak bisa 

ditawar lagi.  

Indikator : 

 Melakukan sembahyang kepada tuhan 

 Menjalankan perintah Tuhan yang telah tertulis didalam Kitabnya 

dan utusannya 

 Menjauhi segala bentuk larangan yang telah tertulis dalam 

Kitabnya dan utusannya 
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a. Akhlak manusia yaitu, nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan sikap  

hidup pribadi terhadap kehidupaan bermasyarakat maupun kepada 

Allah SWT. 

Indikator : 

 Dilarang mencuri, mabuk mabukan, narkoba, berbuat zina, 

membuat fitnah, membunuh 

 Dilarang berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim 

 Tidak semena-mena terhadap orang yang lemah 

b. Mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama 

seperti menghormati agama lain 

 

1.8 Metode Penelitian 

1.8.1 Jenis 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. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui frekuensi  

kemunculan pesan moral dalam film “Slank Nggak Ada Matinya”. Analisis isi 

bisa diartikan sebagai metode untuk menganalisis semua bentuk komunikasi : 

Surat kabar, buku puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-

undang, musik, teater, dan sebagainya. (Rakhmat, 2004:89) 

Stone dalam Klaus Krippendorf (1991:17) mengemukakan analisis 

isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan  
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mengidentifikasikan secara sistematik dan objektif, karakteristik khusus dalam 

sebuah teks selanjutnya meyakini karakter inferensial pengkodean  

unit-unit teks. 

1.8.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritis interpretatif, yaitu 

peneliti menyajikan gambaran tentang fenomena yang diamati secara detail 

dan spesifik dengan kerangka representasi. Pendekatan ini bersifat subyektif-

ilmiah karena berorientasi pada pilihan teori serta logika peneliti dalam 

pemberian proses analisis. Interpretasi adalah rekonseptualisasi terhadap hasil 

analisis yang sifatnya empiris (Kriyantono, 2008:85). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat tentang objek yang sedang diamati. 

Sesuai dengan jenis dan tipe penelitian yang diambil, yaitu kuantitatif 

deskriptif, peneliti ingin memperoleh gambaran dan data secara detail 

mengenai film “Slank Nggak Ada Matinya” dalam rangka memahami pesan 

moral yang terkandung dalam film tersebut dengan menggunakan rumus 

Formula Holsty. 

Dengan demikian dalam pendakatan interpretatif, realitas sosial pada 

hakekatnya tidak pasti namun nisbi atau relatif. Karena kenisbiannya, maka 

pemaknaan tiap orang tergantung bagaimana ia terlibat dalam peristiwa sosial 

tertentu. Seseorang hanya dapat mengerti dari sisi dalam, bukan dari luar 

realitas sosial. Dalam konteks ini ilmu sosial bersifat subyektif. 
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1.8.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah film “Slank Nggak 

Ada Matinya” yang difokuskan pada tiap shot yang berupa adegan dimana 

setiap shot akan diambil dan kemudian dimasukan kedalam pesan moral 

berdasarkan kategorisasi yang ada. Kategorisasi pesan moral dalam film ini 

adalah semua hal yang menyangkut tentang moral sosial, moral hukum dan 

moral agama. 

1.8.4 Unit Analisis Data 

Film pada hakikatnya selalu berisi unsur-unsur yang berupa obyek, 

konteks berupa lingkungan, orang atau makhluk lainnya yang turut 

memberikan makna pada obyek tertentu. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah penyuguhan tanda-tanda visual seperti gambar-gambar, dan teks yang 

berupa kata-kata dalam kalimat, serta bahasa tubuh dalam film “Slank Nggak 

Ada Matinya” yang di kemas secara apik. Unit analisis yang digunakan adalah 

frekuensi kemunculan pesan yang terdapat dalam Film “Slank Nggak Ada 

Matinya” berupa adegan yang mengandung pesan moral pada film tersebut. 

1.8.5 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari frekuensi 

kemunculan kategori di setiap shot dari setiap kategori yang muncul dalam 

film “Slank Nggak Ada Matinya”. Sehingga perhitungan didasarkan pada 

kemunculan pesan moral yang paling dominan dalam setiah shot, dari setiap 

kategori yang telah ditentukan. 
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1.8.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan-catatan, 

dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada praktiknya, untuk penelitian 

ini dilakukan pemutaran film versi VCD Film “Slank Nggak Ada Matinya” 

dan telah dinyatakan lulus sensor untuk kategori dewasa. Kemudian data di 

pilah-pilah dan dimasukkan kedalam kategorisasi yang telah di tetapkan 

dengan melakukan pengamatan dengan cara menggunakan lembar koding 

yang dibuat berdasarkan kategori yang ada dalam adegan yang ada dialam 

film tersebut. Dalam menetukan pengkategorian peneliti akan dibantu oleh 2 

orang pengkode, dengan tujuan hasil penelitian nantinya lebih objektif. Untuk 

mengetahui pengkategorisasian, nantinya akan dibuat lembar coding seperti 

contoh berikut : 

Tabel 1.  

Lembar Coding 

Scene 

 

Frekuensi 

 

 

Kategorisasi  

Norma sosial Norma hukum Norma agama 

     

 

 

Dari hasil analisis terhadap kategorisasi ini, kemudian dapat dihitung 

frekuensi masing-masing pesan moral dalam film “Slank Nggak Ada 

Matinya”. 
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1.8.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik analisis distribusi frekuensi. Alat analisis ini digunakan 

dengan tujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing-masing 

kategori pesan moral. Dalam penerapannya, data berupa setiap isi pesan yang 

terdapat dalam Film “Slank Nggak Ada Matinya” dimasukkan ke dalam 

kategorisasi yang telah ditetapkan. Data tersebut kemudian dianalisis 

menggunakan alat distribusi frekuensi untuk mengetahui frekuensi kemuculan 

dari setiap kategori tema penelitian. 

 1.8.8  Uji Reabilitas 

Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti dibantu oleh dua orang 

pengkode. Hal ini dilakukan untuk menjaga reliabilitas dalam 

pengkategorisasian. pengkode 1 dan pengkode 2 bersama-sama melakukan 

koder dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-

sama. Dengan dibantu dua orang pengkode diharapkan peneliti dalam 

melakukan sebuah analisis setiap scene dengan pemikiran subyektif yang 

disamakan dengan pembanding para koder. 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah kategori atau 

indikator yang digunakan sudah sesuai atau belum. Pada dua koder tersebut 

diberikan definisi struktur kategori, unit analisis, bahan yang akan dikoding 

yakni scene dalam film Slank Gak Ada Matinya. Koder diminta untuk 

menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel koding. 
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 Untuk menghitung kesepakatan dari hasil penelitian para koder, 

peneliti menggunakan rumus Holsty (wimmer dan Dominick, 2000) sebagai 

berikut : 

CR =      2M 

 N1+N2 

Keterangan : 

CR   = Coefisien Reliability 

M   = jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode 

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

peneliti. 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1 berarti persetujuan sempurna diantara 

para pengkoder. Dalam formula holsty, angka reliabilitas minimum yang 

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

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

Untuk memperkuat hasil uji reliabilitas diatas, maka digunakan rumus Scott 

sebagai berikut : 

Pi = % Observed Agreement - % Expeted Agreement 

       1 - % Expected Agreement 

Keterangan : 

Pi          =  nilai keterhandalan 

Observed Agreement    = prosentase yang ditemukan dari pernyataan 

yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected Agreement    = prosentase persetujuan yang diharapkan  
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Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk prosentase persetujuan. Peneliti 

tinggal membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara 

untuk menghitung persetujuan yang diharapkan dapat dikakukan dengan 

menghitung proporsi dari masing–masing kategori dan kemudian 

dikuadratkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




