
8 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Berikut ini tiga penelitian telah dilakukan menunjukan bahwa film bukan hanya 

sekedar karya seni tetapi juga sebagai media komunikasi penyampai pesan-

pesan kepada masyarakat. 

Yang pertama, skripsi yang berjudul Potret Etika Komunikasi dalam Keluarga 

(Analisis Hermeneutika terhadap Film “I Not Stupid Too) Oleh Elsa Puji 

Rahmawati Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 

Lampung 2014. 

Penelitian ini menggunakan analisis hermeneutika dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah bentuk etika 

komunikasi dalam keluarga yang tertuang dalam film dan menggambarkannya 

dalam teks. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan film I Not Stupid Too 2 

yang menggambarkan bentuk etika komuniksi dalam keluarga tersebut, maka 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Sebagian adegan yang terlihat dalam adegan 

di film ini menunjukkan cara mendidik anak secara otoriter (keras) sehingga saat 

berkomunikasi anak hanya dipaksa mendengarkan tanpa bisa menjawab atau 
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memberi alasan, dan anak hanya dipaksa melakukan sesuatu sesuai dengan kriteria 

orang tua tanpa bisa menjalani bakat miliknya dengan baik.  

Anak yang tidak terbiasa menyuarakan pendapat serta mengungkapkan apa yang 

diinginkannya, apa yang menjadi kendalanya, ataupun bagaimana perasaan 

mereka. Anak tumbuh menjadi pribadi yang demikian murni karena didikan orang 

tua. Karena lingkungan pertama yang anak kenal adalah keluarga, dan kasih 

sayang yang seharusnya ia terima pertama kali tentunya adalah dari orang tua. Hal 

tersebut yang akan mempengaruhi sikap dan sifat anak ketika mereka berkembang 

menuju kedewasaan. Namun apabila di rumahnya orang tua tidak memberikan 

kesempatan anak berbicara atau berpendapat, memuji bakatnya, mendukungnya 

bahkan mengungkapkan perasaan sayang terhadap dirinya, bagaimana anak bisa 

melakukan hal yang berbeda. Apa yang mereka dapat dalam keluarga tentulah 

yang menjadi cerminan kepribadian mereka.  

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yakni umumnya hampir sama dengan teori peneliti karena sama-sama 

menggunakan analisis hermeneutika. Hanya saja fokus penelitian skripsi ini 

adalah mengenai representasi bentuk etika komunikasi dalam keluarga, sementara 

penelitian peneliti adalah mengenai pesan-pesan moral.  

Yang kedua, jurnal yang berjudul Analisis Isi Kualitatif  Pesan Moral dalam Film 

Berjudul “Kita Versus Korupsi” oleh Elita Sartika Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 2014. Penelitian ini 

menggunakan analisis isi kualitatif dengan metode penelitian kulaitatif deskriptif. 

Fokus penelitian ini pana film omnibus berjudul “Kita Versus Korupsi, dengan 
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unit analisis penelitian adalah keseluruhan scene yang terdapat dalam film yang 

diteliti, yang mana berkaitan dengan bentuk-bentuk penyampaian pesan moral.  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan film “Kita Versus Korupsi” yang 

menggambarkan bentuk-bentuk pesan, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

Pesan Moral dalam Film Kita Versus Kosupsi berupa pesan yang tampak 

(manifest message) dan pesan moral yang tersembunyi (latent message)   

diantaranya moral dalam hubungan manusia dengan Tuhan, moral hubungan 

manusia dengan alam, moral hubungan manusia dengan manusia lain, dan moral 

dalam hubungan manusia dengan diri sendiri. 

Yang terakhir, Skripsi yang berjudul Pesan Moral dalam Film To Kill A 

Mockingbird (Analisis Semiotika pada Film To Kill A Mockingbird)  Oleh 

Jaquiline Melissa Renyoet Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 2014. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif dengan teori Analisis Semiotika Roland Barthes. 

Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pesan moral yang ada dalam film To 

Kill A Mockingbird. Hasil penelitian ini pesan moral yang terdapat pada film  Film 

To Kill A Mockingbird yang menunjukan bentuk-bentuk pesan moral yang kuat 

kepada penontonnya dengan menggunakan sejarah, instruksi moral dan 

perkembangan karakter film. Pesan moral pada film ini berusaha mendidik tentang 

tanggung-jawab moral yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain. 

Bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat dan baik tanpa memikirkan 

perbedaan yang ada. Selain itu pesan moral lainnya seperti  moral sopan santun, 

bersyukur, menghormati, kejujuran, pendidikan dan keberanian. 
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Adapun  relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan 

adalah penelitian pertama sama-sama menggunakan analisis herneneutika dan 

penelitian kedua dan ketiga sama memfokuskan pesan-pesan moral yang erat 

hubunganya dengan pesan-pesan bermuatan etis yang terkandung dalam film 

tersebut.  
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Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu 

No Tinjauan  Judul  Fokus Teori Metode  Simpulan 

1. Elsa Puji Rahmawati 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas 

Lampung 2014 

Potret etika 

Komunikasi dalam 

Keluarga ( 

Analisis 

Hermeneutika 

terhadap Film “I 

Not Stupid Too) 

Fokus dari 

penelitian ini 

adalah bentuk 

etika komunikasi 

dalam keluarga 

yang tertuang 

dalam film dan 

menggambarkann

ya dalam teks 

Analisis 

Hermeneutika  

Kualitatif-

Deskriptif 

Sebagian adegan yang terlihat 

dalam adegan di film ini 

menunjukkan cara mendidik anak 

secara otoriter (keras) sehingga saat 

berkomunikasi anak hanya dipaksa 

mendengarkan tanpa bisa 

menjawab atau memberi alasan, 

dan anak hanya dipaksa melakukan 

sesuatu sesuai dengan kriteria orang 

tua tanpa bisa menjalani bakat 

miliknya dengan baik.  

Anak yang tidak terbiasa 

menyuarakan pendapat serta 

mengungkapkan apa yang 

diinginkannya, apa yang menjadi 

kendalanya, ataupun bagaimana 

perasaan mereka. 

2 Elita Sartika 

Jurusan Ilmu 

Komunikas 

Fakultas Ilmu Sosial 

danIlmu Politik 

Universitas 

Analisis Isi 

Kualitatif Pesan 

Moral dalam Film 

Berjudul “Kita 

Versus korupsi” 

Fokus penelitian 

ini pada film 

omnibus berjudul 

“Kita Versus 

Korupsi, dengan 

unit analisis 

Stimulus 

Organism 

Respons (S-

O-R) Melvin 

De Fleur dan 

Analisis Isi 

Kualitatif-

Deskriptif Pesan Moral dalam Film Kita 

Versus Kosupsi berupa pesan yang 

tampak (manifest message) dan 

pesan moral yang tersembunyi 

(latent message)   diantaranya 

moral dalam hubungan manusia 
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Mulawarman 2014 penelitian adalah 

keseluruhan scene 

yang terdapat 

dalam film yang 

diteliti, yang 

mana berkaitan 

dengan bentuk-

bentuk 

penyampaian 

pesan moral.   

Kualitatif 

(Qualitative 

Content 

Analysis) 

 

dengan Tuhan, moral hubungan 

manusia dengan alam, moral 

hubungan manusia dengan manusia 

lain, dan moral dalam hubungan 

manusia dengan diri sendiri. 

 

3. Jaquiline Melissa 

Renyoet 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas 

Hasanuddin 2014 

Pesan Moral dalam 

Film To Kill A 

Mockingbird 

(Analisis 

Semiotika pada 

Film To Kill A 

Mockingbird 

Fokus penelitian 

ini pada film  To 

Kill A 

Mockingbird 

Keseluruhan 

scene yang 

terdapat dalam 

film yang diteliti, 

yang mana 

berkaitan dengan 

bentuk-bentuk 

penyampaian 

pesan moral 

Analisis 

Semiotika 

Kualitatif-

Deskriptif 

Pesan moral pada film iniberusaha 

mendidik tentang tanggung-jawab 

moral yaitu bagaimana kita 

memperlakukan orang lain. 

Bagaimana memperlakukan orang 

lain dengan hormat dan baik tanpa 

memikirkan perbedaan yang ada. 

Selain itu pesan moral lainnya 

seperti  moral sopan santun, 

bersyukur, menghormati, kejujuran, 

pendidikan dan keberanian. 
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B. Tinjauan Teoritik  

a. Pesan-Pesan Etika dalam Film  

Sebagai ilmu pengetahuan istilah etika berasal kata ethos bahasa Yunani Kuno 

yang mempunyai arti kebiasaan, akhlak, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara 

berpikir (Sujarwa, 204: 2011). Adapun makna kata “etika” yang lebih dekat 

maknanya dengan aktivitas sosial adalah berkaitan dengan moral.  Kata moral 

berasal dari bahasa Latin mos yang berarti kebiasaan, adat. Jadi secara 

etimologis makna kata etika ada kesamaan makna dengan kata moral yaitu adat 

kebiasan. (Sujarwa, 2011: 204).  

Pengertian kata etika pada Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama dan yang 

baru terdapat perbedaan pengertian yang mencolok. Dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarmnta, 1953 dalam Sujarwa, 204: 2011), 

Kata etika dijelaskan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak 

(moral). Jadi, hanya mengenal satu arti, yaitu sebagai ilmu. Sementara itu, dalam 

Kamus Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1988 

dalam Sujarwa, 205: 2011), kata etika dijelaskan dengan membedakan menjadi 

tiga arti: 1). Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk serta tentang hak 

dan kewajiban moral (akhlak), 2). Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan 

dengan akhlak, 3). Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan 

atau masyarakat.  

Isitlah etika dan etiket sering kali dicampur adukkan, padahal keduanya 

memiliki perbedaan yang sangat hakiki. Etika di sini berarti moral dan etikat 
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berarti sopan santun. Kedua istilah tersebut berdasarkan artinya sebenarnya 

memiliki kedekatan makna meskipun terdapat perbedaan. Dengan kata lain, 

keduanya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan-persamaan yang ada 

diantaranya:  

1. Istilah etika dan etiket sama-sama berhubungan dengan perilaku manusia. 

2. Istilah etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya 

memberi norma bagi perilaku manusia, sehingga menyatakan apa yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan.  

Adapun perbedaan makna antara istilah etika dan etiket menurut K. Bertens 

(2007: 911) dalam Sujarwa (2011) disebutkan sebagai berikut :  

1. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia dan 

menunjukan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan 

dalam suatu kalangan tertentu. Misalnya, jika seseorang menyerahkan 

sesuatu kepada atasan, ia harus meneyerahkannya dengan menggunakan 

tangan kanan. Dianggap melanggar etiket, bila orang menyerahkan sesuatu 

dengan tangan kiri. Akan tetapi, etika tidak terbatas dilakukannya suatu 

perbuatan, etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika 

menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. 

Mengambil barang milik orang lain tanpa izin, tidak pernah diperbolehkan. 

“jangan mencuri” merupakan norma etika. Apakah orang mencuri dengan 

tangan kanan atau kiri di sini sangat tidak relevan. Norma etis tidak terbatas 

pada cara perbuatan dilakukan, melainkan menyangkut perbuatan itu sendiri.  
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2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Bila tidak ada orang lain hadir atau 

tidak ada saksi mata, etiket tidak berlaku. Misalnya, ada banyak peraturan 

etiket yang mengatur cara kita makan. Dianggap melanggar etiket, bila kita 

makan sambil berbunyi atau dengan meletakkan kaki di atas meja, dan 

sebagainya. Tapi kalau makannya hanya sendiri, tidak dianggap melanggar 

etiket. Sebaliknya, etika berlaku meskipun tidak asa saksi mata. Etika tidak 

tergantung pada hadir tidaknya orang lain. Larangan untuk mencuri selalu 

berlaku, entah ada orang lain hadir atau tidak. Barang yang dipinjam selalu 

harus dikembalikan, juga jika pemiliknya sudah lupa.  

3. Etiket bersifat relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, 

bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. contoh yang jelas adalah 

makan menggunakan tangan atau bersendawa saat makan. Lain halnya 

dengan etika, etika jauh lebih absolut. Jangan mencuri, jangan berbohong, 

jangan membunuh, merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-

tawar atau mudah diberi dispensasi. Memang benar, ada kesulitan cukup 

besar mengenai keabsolutan prinsip-prinsip etis yang akan dibicarakan lagi 

dalam etiket. Tapi tidak bisa diragukan, relativitas etiket jauh lebih jelas dan 

jauh lebih mudah terjadi.  

4. Jika kita berbicara tentang etiket, kita hanya memandang manusia dari segi 

lahiriah, sedang etika menyangkut manusia dari segi batiniah. Bisa saja 

orang tampil sebagai “musang berbulu ayam”: dari luar sangat sopan dan 

halus, tapi di dalam penuh kebusukan. Banyak penipu berhasil denga 

maksud jahat mereka, justru karena penampilan begitu halus dan menawan 

hati, sehingga mudah meyakinkan orang lain. Tidak merupakan kontradiksi, 
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jika seseorang selalu berpegang pada etiket dan sekaligus bersikap munafik. 

Tapi orang etis tidak mungkin bersifat munafik, sebab seandainya dia 

munafik dengan sendirinya berarti ia tidak bersikap etis. Di sini memang ada 

kontradiksi. Orang-Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-

sungguh baik.  

Setelah mempelajari berbagai penjelasan tentang arti kata etika yang terdapat 

didalam kamus maupun perbedaannya dengan istilah etiket, maka dalam 

pembahasan berikut kata etika dapat ditempatkan ke dalam tiga pengertian, 

yaitu: 1). Kata etika dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah 

lakunya. Misalnya, Jika orang berbicara tentang etika suku-suku India, etika 

agama Budha, etika agama Islam, dan lain-lain, yang secara singkat arti ini 

dapat juga dirumuskan sebagai sistem nilai. Sistem nilai itu bisa berfungsi dalam 

hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. 2). Etika berarti juga 

kumpulan asas atau nilai moral, sama halnya dengan kode etik. Misalnya kode 

etik dokter, kode etik rumah sakit, kode etik perbankan, dan lain-lain. 3). Etika 

mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk. Etika baru 

menjadi ilmu apabila kemungkinan etis (asas-asas nilai yang dianggap baik dan 

buruk) diterima dalam suatu masyarakat sering kali tanpa disadari menjadi 

bahan refleksi bagi suatu penelitian sitematis dan metodis (Sujarwa, 2011: 208).  

Dalam etika akan membicarakan tingkah laku yang baik dan yang seharusnya 

dilakukan. Namun demikian, pembicaraan tetang etika juga tidak hanya sampai 

pada tingkah laku itu sendiri melainkan juga yang melatar belakangi tingkah 
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laku tersebut. Sebagai contoh jika memberi sesuatu atau menerima sesuati harus 

dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri, tentu hal tersebut ada dasarnya. 

Sementara itu, ada pula yang tidak mempersoalkan mau tangan kanan atau 

tangan kiri tidak ada bedanya.  

Dalam etika juga tidak hanya mempelajari tingkah laku manusia secara umum 

tetapi juga mempelajari manusia dalam masyarakat tertentu. Hal yang terpenting 

bagi etika adalah mencari dasar dari tingkah laku manusia yang ada. Hubungan 

antara tingkah laku dengan pemikiran yang mendasarinya dipandang penting 

untuk dipelajari. Bertolak dari uraian di atas, mempelajari etika berarti 

mempelajari latar belakang yang mendasari tingkah laku manusia dalam 

masyarakat tertentu, sehingga akan dapat memahami segala tingkah laku yang 

tidak disenangi. Sebaliknya bagi yang mempelajari etika akan dapat 

menyesuaikan diri lebih cepat dalam pergaulauan dengan masyarakat yang baru. 

Hal ini perlu karena kebanyakan manusia dalam berhubungan dengan orang lain  

lebih banyak menuntut dirinya sendiri lebih dahulu kepadanya, baru kemudian 

ia akan membalas kebaikan tersebut. Sangat jarang ada manusia yang menuntut 

dirinya sendiri lebih dahulu kepada orang lain, sifat ini adalah sifat pasif 

manusia.   

Untuk itulah perilaku yang beretika sering kali diartikan sama dengan perilaku 

yang bermoral. Hal itu sejalan dengan pengertian bahwa kata moral memiliki 

arti yang sama dengan kata etika. Tindakan atau perilaku bermoral umumnya 

memilki sifat-sifat etis, antara lain: a) adanya pertimbangan untuk menentukan 

tindakan yang dianggap etis dan yang tidak etis, yang tidak etis jangan 
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dilakukan, b) adanya kesadaran bahwa hidup didalam masyarakat itu memiliki 

tanggungjawab yang sama besarnya terhadap kemakmuran, keamanan, 

ketertiban, dan seterusnya yang tidak dapat dilimpahakan ke orang lain, c) 

kebahagian yang kita rasakan sedapat mungkin harus pula diarasakan orang lain, 

d) sedangkan penderitaan yang kita alami sedapat mungkin jangan menyeret 

orang lain untuk ikut menderita.  

Bertolak dari kriteria perilaku etis dan tidak etis maka dapat disimpulkan bahwa 

perlikau etis atau bermoral berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-

nilai kemanusiaan itu pada hakekatnya adalah satu arti yaitu bahwa semua 

manusia di muka bumi adalah sama kemanusiaannya. Setiap manusia menyukai 

hal yang menyenangkan atau membahagiakan, manusia ingin saling bersahabat, 

saling menolong, dan saling melindungi (Sujarwa, 2011: 211)  

Uraian diatas menegaskan bahwa keberadaan etika dapat dipandang sebagai 

ilmu pengetahuan yang membahas tentang moralitas. Dengan kata lain etika 

merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral.  Dalam perkembanganya, 

etika memiliki beberapa pendekatan untuk mempelajari moralitas atau tingkah 

laku bermoral. Tiga pendekatan tersebut meliputi etika deskriptif, etika normatif, 

dan etika mateika.  

1. Etika Deskriptif 

Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat 

kebiasasan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tidakan yang 

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas 

yang terdapat pada individu-individu tertentu, dalam kebudayaan-kebudayaan 
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atau subkultur-subkultur yang tertentu, dalam suatu periode sejarah, dan 

sebaginya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, ia tidak memberi penilaian 

(K. Bertens, 2007: 1519 dalam Sujarwa, 2011: 211).  

2. Etika Normatif  

Etika normatif menggunakan noram-norma atau ukuran-ukuran yang 

menunjukan bagaimana sepatutnya kita hidup (Douma, 2007: 9). Etika normatif 

merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara  

baik dan terhindar hal-hal buruk, sesuai dengan norma yang telah disepakati 

bersama di masayarakat.  

Selanjutnya etika normatif dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika 

umum berbentuk teori, sedangkan etika khusus terdiri dari etika individual dan 

etika sosial. Etika umum membicarakan prinsip-prinsip umum, seperti apakah 

nilai, motivasi suatu perbuatan, suara hati, dan sebagainya. Etika khusus adalah 

pelaksanaan dari prinsip-prinsi umum, seperti etika dalam pergaulan, etika 

dalam kekeluargaan, etika dalam politik, dan etika dalam pekerjaan (Suseno, 

2014: 96). Etika khusus melahirkan etika individual dan etika sosial.  

a. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya 

sendiri. Etika individual membicarakan perbuatan atau tingkah laku manusia 

sebagai individu. 

b.  Etika sosial membicarakan tingkah laku manusia dalam berhubungan 

dengan orang lain. Etika sosial menyangkut kewajiban, sikap dan perilaku 

manusia sebagai anggota masyarakat. Misalnya tindakan baik atau buruk 
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dalam keluarga, masyarakat, dan negara. (Sunoto, 1982 dalam Jurnal 

UltimArt, 2011: 62).  

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain, karena kewajiban manusia terhadap sendiri dan 

sebagai mahluk sosial  saling berkaitan.  

 

3. Etika Mateika 

Kata mateika berawalan meta (dari bahasa Yunani) yang memiliki arti melebihi 

atau melampaui. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas 

bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan di bidang 

moralitas. Mateika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi daripada 

perilaku etis, yaitu pada taraf bahasa etis atau bahasa yang dipergunakan di 

bidang moral. Mateika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. 

Dipandang dari segi tata bahasa, kalimat-kalimat etis tidak berbeda dari kalimat-

kalima jenis lain (khususnya, kalimat-kalimat yang mengunkapkan fakta). Akan 

tetapi, studi yang lebih mendalam dapat menunjukan bahwa kalimat-kalimat 

etika mempuntai ciri-ciri tertentu tidak dimiliki oleh kalimat-kalimat lain. 

Mateika mengarahkan perhatiannya kepada etika khusus dari bahasa etika (K. 

Bertnes, 2007: 1922 dalam Sujarwa 2011: 212).  

Etika juga menjadi persoalan yang penting dalam aktivitas stuktural saat ini. 

Dalam buku strategi kebudayaan (2000: 179), etika stuktural dikenal dengan 

istilah makro etika yang menjelaksan bahwa makro etika membicarakan 

perilaku etis dalam sturktur-sturktur atau susunan-sususan dalam masyarakat.  
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Perilaku etis dalam struktural merupakan perwujudan dari etika yang 

diimplementasikan di dalam suatu institusi yang berkaitan dengan negara 

maupun masyarakat. Etika struktural adalah mempelajari perilaku-perilaku etis 

dalam suatu struktur atau susunan dalam masyarakat. Etika struktural ini sering 

disebut dengan makro-etika. Etika struktural membicarakan tentang perbuatan 

etis dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam menjalankan tugas atas 

kekuasaan yang ada. Dengan demikian makro etika atau etika struktural 

menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap pekerjaanya atau 

profesinya dalam suatu struktur dalam negara atau masyarakat.       

Berbeda dengan ajaran moral, etika tidak dimaksudkan untuk secara langsung 

dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Etika adalah pemikiran sistematis 

tentang moralitas. Etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, 

melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang 

ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan 

sekedar sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat 

yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup bukan etika 

melainkan moral. Etika mau mengerti mengapa kita mengambil sikap yang 

bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Jadi etika 

sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. Kurang karena etika tidak 

berwenang untuk menetapkan, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak. 

Wewenang itu diklaim oleh berbagai pihak yang memberikan ajaran moral. 

Lebih, karena etika berusaha untuk mengerti mengapa, atau atas dasar apa kita 

harus hidup menurut norma-norma tertentu (Suseno, 2014: 14). 
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Etika Komunikasi massa (etika pers) adalah filsafat moral yang berkenaan 

kewajiban-kewajiban pers tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk 

(Sobur, 2011 dalam Ardianto, 2012: 196). Pers yang etis adalah pers yang 

memberikan informasi dari berbagai sumber yang benar kepada khalayaknya 

sehingga khalayak dapat memberi penilaian terhadap informasi tersebut. Media 

massa mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Media 

massa memiliki peran sesuai degan fungsinya yaitu menghibur, memberi 

informasi, memberi pendidikan (edukatif), serta alat kontrol sosial.  

Mengapa etika komunikasi massa itu penting? Alasanya, karena komunikasi 

massa itu berkaitan erat dengan banyak pihak sehingga tidak terlepas dari etika. 

Hubunganya dengan masalah etika komunikasi, ada beberapa pon penting yang 

berkaitan dengan etika seperti yang dikemukakan oleh Shoemaker dan Reese 

(1991) dalam Nurudin (2011), yakni:  

1. Tanggung jawab.  

Orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai 

tanggungjawab dalam apa yang disampaikan oleh media massa tersebut. Pers 

tidak sekedar menyampaikan informasi tanpa bertanggungjawab terhadap yang 

ditimbulkannya. Pers tidak bisa seenaknya saja memberikan informasi yang tidak 

benar, misalnya sekadar mengarang cerita agar medianya laris di pasaran.  

2. Kebebasan pers  

Tanggungjawab tersebut tidak berarti media tidak boleh mempunyai kebebasan. 

Tanggungjawab tidak berarti penekanan. Kebebasan pers di sini mutlak harus 
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dimiliki media massa. Dengan kata lain, kebebasan dan tanggungjawab sama-

sama penting. Semua pers boleh bebas tetapi bebas di sini harus bisa 

dipertanggungjawabkan dan bukan sebebas-bebasnya. Dengan kebebasan media 

massa dapat menyebarkan informasi ke masyarakat.  

3. Masalah etis  

Masalah etis di sini artinya adalah bahwa pers atau media massa itu harus bebas 

dari kepentingan. Ia mengabdi pada kepentingan umum. Meskipun mengabdi pada 

kepentingan umum, itu berarti kepentingan juga. Masalanhya, pers sebebarnya 

memang tidak bisa lepas dari kepentingan. Yang bisa dilakukan adalah 

menekannya, sebab tidak ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan itu tidak 

boleh terlibat dalam pers.  

4. Ketetapan dan Objetivitas  

Ketetapan dan Objektivitas di sini berarti dalam menyampaikan informasi harus 

akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Sementara itu, objetivitas 

adalah pemberitaan yang didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini semata.  

5. Tindakan Adil untuk Semua Orang  

Pers melawan keistimewaan atau campur tangan pihak-pihak yang mengakibatkan 

ketidak bebasan media dalam menyiarkan informasi.  

Film adalah hasil proses kreatif para sinemas yang memadukan berbagai unsur 

seperti gagasan, sistem nilai, pandangan hidup, keindahan, norma, tingkah laku 

manusia, dan kecanggihan teknologi (Trianton, 2013). Dengan demikian film 

tidak bebas nilai karena di dalamnya terdapat pesan yang dikembangkan sebagai 
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karya kolektif. Film mempunyai fungsi dan peran sebagai sarana sosialisasi dan 

pewarisan nilai, norma, dan kebudayaan. Artinya selain sebagai hiburan, secara 

laten film juga berpotensi menularkan nilai-nilai tertentu pada penontonnya. 

Salah satu fungsi film di sini adalah sarana untuk menyampaikan nilai-nilai 

tertentu pada penontonnya adalah dengan menyampaikan pesan-pesan etika.  

Pesan-pesan etika dalam film adalah pesan-pesan yang terdapat dalam film 

berkaitan dengan tindakan baik-buruknya manusia dalam melaksanakan ajaran 

moral tertentu sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial. Pesan-pesan 

etika tersebut menyampaikan bagaimana mana manusia harus bertindak sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan ajaran moral yang telah disepakati bersama. Pesan-

pesan etika tersebut dapat berupa pesan etika individual yang berkaitan dengan 

kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri dalam kehidupan. 

Kemudian pesan etika pada film juga bisa berupa pesan etika sosial yang 

berkaitan dengan pesan-pesan bagaimana manusia bertindak dengan sesama 

manusia dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Yang terkahir pesan 

etika pada film berupa etika struktural yang membahas tindakan manusia dalam 

suatu struktural masyarakat atau negara. Dalam menyampaikan pesan-pesan 

etika film merepresentasikan melalui lambang-lambang yang ada pada ide cerita 

berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, properti, latar atau setting dan 

sebagainya.  

Pesan-pesan etika yang ditampilkan dalam sebuah film memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat tentang perilaku dan sikap yang seharusnya di 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ajaran moral yang ada manusia 
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dapat melaksanakannya, sehingga tahu bagaimana manusia harus hidup dan 

bertindak agar menjadi manusia yang baik (Suseno, 2014: 18). Melalui film, 

pesan-pesan etika yang berhubungan dengan setiap segi kehidupan dituturkan 

dengan bahasa audiovisual. Kedudukan media film dapat menjadi lembaga 

pendidikan nonformal dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari 

melalui kisah yang ditampilkan.  

 

b. Hermeneutika Film  

Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja hermenuien, 

yang berarti “menafsirkan”, dan kata benda hermeneia, “interpretasi”  (Richard E. 

Palmer, 2005: 14). Secara etimologis, hermeneutika berarti interpretasi. 

Sedangkan secara terminologis, hermneutika berarti proses mengubah sesuatu 

atau situasi dari ketidak tahuan menjadi ketahuan atau mengerti (E. Sumaryono 

dalam Edi Mulyono, 2013: 213) Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan 

sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. (Mulyono, 2013: 15). 

Dilihat dari perkembangan hermeneutika, maka ia memiliki pengertian dasar 

sebagai ilmu tentang interpretasi atau lebih spesifik, prinsip–prinsip tentang 

interpretasi teks. Sebagai ilmu interpretasi, hermeneutika merupakan proses yang 

bersifat triadic (mempunyai tiga aspek yang saling berhubungan), yaitu (1) Tanda 

(sign), pesan (message), teks, (2) Perantara atau Penafsir, (3) Penyampaian kepada 

audiens.  

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial sosial media 

komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 
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tanpa suara dan dapat dipertunjukan (UU No.23  Pasal 1 Tahun 2009 tentang 

Perfilman). Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk 

menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu 

tempat tertentu. (Effendy, dalam Trianton, 2013: 2) 

Di dalam memproduksi film ada beberapa teknik pengambilan gambar yang 

lazim digunakan dalam produksi film, diantaranya :  

1. Full shot adalah teknik pengambilan gambar dengan batasan subyek seluruh 

tubuh. Tujuanya adalah untuk menunjukan hubungan sosial di mana subyek 

utama berinteraksi dengan subyek lain, interaksi tersebut menimbulkan 

aktivitas sosial tertentu.  

2. Long shot adalah teknik pengambilan gambar dengan batasan latar atau 

setting dan karakter. Tujujannya adalah memberikan lingkup dan jarak, 

maksudnya audience diajak oleh sang cameraman untuk melihat 

keseluruhan obyek dan sekitarnya.  

3. Close Up adalah teknik pengambilan gambar pada jarak dekat. Tujuannya 

adalah untuk memberikan detail pada sebuah ekspresi wajah.  

4. Medium shot adalah teknik pengambilan gambarnya mulai dari bagian 

pinggang ke atas. Maknanya adalah hubungan umum, yaitu audience atau 

penonton diajak untuk sekedar mengenal obyek dengan menggambarkan 

suasan dari tujuan kameramen. 

5. Zoom in, maknanya untuk observasi atau fokus, maksdunya penonton 

diarahkan dan dipusatkan pada obyek utama. Unsur lain disekeliling subyek 

berfungsi sebagai pelengkap makna.  
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6. Low Angle adalah dimana kamera ditempatkan lebih rendah dari objek dan 

melihatnya dari bawah keatas objek berada dan menunjukkan sebuah 

superioritas seseorang dan menggambarkan keadaan seseorang atau 

penampilan seseorang. 

7. Point of View adalah kamera bertindak sebagai mata dari sesuatu atau 

seseorang sebagai sebuah bentuk sarana representasi penglihatan manusia 

terhadap suatu hal. 

Film menjadi salah satu media massa yang efektif dalam menyampaikan pesan 

karena kelebihannya lewat gambaran secara visual maupun audiovisual.  

Diharapkan dari film inilah penonton mendapatkan pelajaran dari pesan-pesan  

yang mereka lihat bahwasannya film merefleksikan keadaan masyarakat itu 

sendiri. Ditinjau dari fenomena itulah peran yang dimainkan dalam sebuah film 

menjadi sarana komunikasi massa yang efektif dan mampu memunculkan 

makna.  

Hermeneutika akan mengambil peran mengupas tentang makna tersembunyi 

dalam teks, dialog dan adegan pada film, karena setiap interpretasi adalah usaha 

untuk memahami makna-makna yang masih tersembunyi dalam sebuah 

tayangan film dari sebuah teks, dialog, dan adegan. Dalam tutur bahasa pada 

sebuah film terkandung berbagai makna. Pemaknaan inilah yang akan 

membawa kita pada proses komunikasi berikut dengan menggunakan 

hermeneutika sebagai tahap untuk mengetahui makna yang tersembunyi di 

dalam film.    
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Di sisi inilah hermeneutika berperan penting untuk menafsirkan makna dan 

pesan yang tersembunyi dalam sebuah film menurut pandangan peneliti film. 

Teks dalam film sendiri tidak hanya terbatas pada apa yang ditayangkan, tetapi 

selalu berkaitan dengan konteks. Dalam penelitian ini, hermeneutika menjadi 

sebuah analisis sekaligus teori yang digunakan untuk menemukan makna yang 

terkandung mengenai pesan-pesan moral yang ada dalam film Uang Rujak 

Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kita.  Lewat hermeneutika, teks tak lagi 

dianggap sekedar tulisan yang terdiri dari susunan aksara, melainkan apa saja. 

Oleh sebab itu, dari kacamata hermeneutika kekinian, film adalah teks. 

 

C. Kerangka Pikiran 

Film adalah media untuk menyampaikan berbagai pesan kepada khalayak 

melalui sebuah alur cerita. Film juga merupakan media ekspresi artistik sebagai 

suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam rangka mengutarakan 

gagasan-gagasan dan ide cerita.  

Pesan bermuatan etis  merupakan pesan yang penting bagi kehidupan manusia, 

baik sebagai makhluk pribadi, makhluk Tuhan, maupun makhluk sosial. Pesan 

bermuatan etis merupakan contoh perilaku yang digunakan sebagai dasar, 

tuntunan, dan tujuan manusia dalam kehidupannya. Manusia yang beretika 

adalah manusia yang bermoral. Berangkat dari berbagai pemahaman pengertian 

di atas menunjukan bahwa pesan bermuatan etis memiliki arti tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan perilaku manusia yang mengikuti ajaran 
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moral atau bagaimana manusia mengambil sikap dari berbagai ajaran moral 

(Suseno, 2014: 14).   

Pesan-pesan bermuatan etis disampaikan lewat cerita dalam film, melalui bahasa 

film. Bahasa adalah medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai 

sesuatu, memproduksi, dan memahami makna. Penelitian ini akan menjabarkan 

pesan-pesan bermuatan etis yang terkandung di dalam film. Untuk menafsirkan 

pesan-pesan tersebut dalam film, peneliti menggunakan metode analisis 

hermeunitika. Dalam hal ini hermeneutik merupakan sebuah teori yang mampu 

membantu peneliti mamahami makna dan menemukan makna yang terkandung 

dalam suatu film melalui proses penafsiran pada adegan dan dialog yang 

dipernakan dalam ketiga film tersebut. Sehingga setiap penonton dapat melihat 

dengan pasti Film Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kami ini 

menyampaikan pesan-pesan bermuatan etis. 
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Film Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, 

dan Cerita Kami 

 

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adegan (Visual) : 

1. Ekspresi wajah  

2. Gestur  

3. Setting  

 

  Dialog (Verbal) 
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Terkandung dalam  Film Uang Rujak Emak, 
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