
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESAN MORAL ISLAMI 

DALAM FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 

(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAN BARTHES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

 

OLEH : 

WIRAWATI 

NIM.105041102920 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

 MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

2022 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

i 

 

PESAN MORAL ISLAMI 

DALAM FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 

(ANALISIS SEMIOTIKA ROLAN BARTHES) 

 

TESIS 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister 

Program Studi 
Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

 

Disusun dan Diajukan oleh 

 
 

WIRAWATI 
Nomor Induk Mahasiswa : 105.04.11.029.20 

 

Kepada 

 

PROGRAM PASCASARJANA 
 MAGISTER  PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 
2022 

 



 

 

 

 

ii 

 

TESIS 

PESAN MORAL ISLAMI DALAM FILM SURGA YANG TAK 

DIRINDUKAN (ANALISIS  SEMIOTIKA ROLAND BARTHES) 

 

Yang disusun dan Diajukan oleh 

 

WIRAWATI 

NIM. 105 04 11 029 20 

 

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis 

Pada tanggal 29 Agustus 2022 

 

Menyetujui 

Komisi Pembimbing 

Pembimbing I,          Pembimbing II, 

 

Dr. Rahman Rahim, M.Hum.        Dr. Muhammad Akhir, M.Pd. 

Mengetahui : 

Direktur Program Pascasarjana           Ketua Program Studi 

Unismuh Makassar              Magister Pendidikan Bahasa 

        dan Sastra Indonesia  

 

 

 

 

 

Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.            Prof. Dr. Munirah, M.Pd. 

NBM. 613 949              NBM. 951 576 

 



 

 

 

 

iii 

 

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI 

Judul Tesis   : Pesan Moral Islami dalam Film Surga Yang Tak  

  Dirindukan (Analisis Semiotika Roland Barthes) 

Nama Mahasiswa  : Wirawati 

Nim    : 105 04 11 029 20 

Program Studi  : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Telah diuji dan dipertahankan di depan panitia penguji tesis pada tanggal 29 

Agustus 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (M.Pd.) pada 

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar 

Makassar, 29 Agustus 2022 

Tim Penguji 

 

Dr. Rahman Rahim, M.Hum.   …..…………………………. 

(Ketua Pembimbing/Penguji) 

Dr. Muh. Akhir, M.Pd.     …..…………………………. 

(Sekretaris Pembimbing/Penguji) 

Prof. Dr. Munirah, M.Pd    …..…………………………. 

(Penguji) 

Dr. Hj. Rosmini Madeamin, M.Hum.  …..…………………………. 

(Penguji) 

 

 



 

 

 

 

iv 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama    : Wirawati 

NIM    : 105 04 11 029 20 

Program Studi  : Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra  

  Indonesia  

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-

benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan 

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat 

dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya 

bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

Makassar, 29 Agustus 2022 

 

 

Wirawati 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

v 

 

KATA PENGANTAR 

Bismillahir-rahmanir-rahim 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa ta’Ala, 

yang telah memberikan nikmat iman sehingga penulis masih dapat 

bersyukur atas segala hal yang telah diberikan, nikmat kesehatan, 

sehingga penulis sampai saat ini dapat melakukan aktivitas sehari-hari, 

dan nikmat hidup sehingga penulis mampu melakukan segala tujuan yang 

ingin dicapai, serta nikmat kesempatan untuk dapat menyelesaikan Tesis 

ini dengan judul “Pesan Moral Islami Dalam Film Surga Yang Tak Di 

Rindukan:. Tanpa kemurahanNya, mustahil semua ini dapat dinikmati. 

Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘alaihi wasallam, nabi yang terakhir diutus ke bumi persada ini, 

untuk menyempurnakan akhlak umat manusia dan sang refolusioner sejati 

yang menggulung tikar-tikar kekafiran dan membentangkan permadani-

permadani keislaman. 

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini hambatan dan 

kesulitan selalu penulis temui, namun hanya atas izin-Nya serta 

bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya tesis ini 

dapat terselesaikan. Teristimewa, penulis menyampaikan terima kasih 

kepada kedua orang tua yang telah berjuang penuh kasih dan senantiasa 

mendoakan setiap langkah penulis. Segala rasa hormat penulis juga 

menyampaikan terima  



 

 

 

 

vi 

 

kasih kepada Dr. Abd Rahman Rahim, M.Hum., selaku pembimbing I 

dan Dr. Muhammad Akhir, M.Pd., selaku pembimbing II yang telah 

membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam 

menyelesaikan tesis ini. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa 

tesis ini jauh dari sempurna, dan tida luput dari kekurangan baik dari segi 

penulisan maupun pembahasannya. Untuk itu saran dan kritik yang dapat 

menyempurnakan tesis ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis 

berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri 

pribadi penulis. 

Aamiin yaa rabbal ’aalamiin 

Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Makassar,        2022 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

vii 

 

ABSTRAK 
 
WIRAWATI. 2022. Pesan Moral Islami dalam Film Surga yang tak 
dirindukan.Dibimbing oleh Abd. Rahman Rahim dan Muhammad Akhir. 
Film Surga yang tak dirindukan di luncurkan pada lebaran tahun 2015 yang di 
angkat dari novel best seller karya Asma Nadia. Pencapaian film ini terlaris 
sepanjang masa menembus 1,5 juta penonton. Film ini mendapatkan 
penghargaan Indonesian Office Box Movie Award 2016 hingga piala Antemas 
2016 di puncak peringatan Hari Film Nasional sebagai film tertaris2015. Didalam 
film ini banyak terdapat scane-scane yang mengandung pesan akhlak yang baik. 
Berangkat dari latar belakang tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih 
mendalam pada aspek cerita film ini, guna memahami pesan apa yang 
sebenarnya hendak disampaikan melalui skenario yang ditulis, dengan 
pendekatan ananlisis semiotika Roland Bathers, serb untuk memberikan 
apresiasi terhadap karya seseorang pekerja media yang tentunya memiliki 
ideologi tertentu dalam memandang realitas kehidupan, yang kemudian dijadikan 
isu untuk ditonjolkan kepada masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk pesan moral islami 
dalam film Surga Yang Tak dirindukan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 
analysis) yang tidak hanya menfokuskan penelitian terhadap komunikasi yang 
tersurat, namun juga untuk mengetahui isi komunikasi yang tersirat. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah video film Surga Yang Tak 
dirindukan. 
Berdasarkan data yang diteliti, hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-
bentuk pesan moral islami yang terkandung dalam film Surga Yang Tak 
dirindukan yaitu akhlak tercela (akhlaqul -madzmumah) yaitu menghindari sifat 
munafik demi keutuhan keluarga dan akhlak terpuji  (akhlaqulMahmudah) 
meliputi istiqomah dalam kebaikan, adil terhadap hak-hak istri dan anak, ridla 
terhadap ketentuan Allah, tawadhu' terhadap orang tua dan kasih sayang yang 
meliputi tolong menolong kepada orang yang lebih membutuhkan, memaafkan 
kesalahan orang lain, dan menghubungkan tali kekeluargaan (silarurahmi). 
 
Kata Kunci: Film, Pesan, Moral 
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ABSTRACT 
 

WIRAWATI. 2022. Islamic Moral Message in the Surga yang tak Dirindukan 
Movie. Supervised by Abd. Rahman Rahim and Muhammad Akhir 
 
The Surga yang tak Dirindukan movie was launched on Eid in 2015 which was 
adapted from the best-selling novel by Asma Nadia. This movie became the 
highest-grossing film of all time, surpassing 1.5 million viewers. This movie won 
the 2016 Indonesian Office Box Movie Award and the 2016 Antemas trophy at 
the peak of the National Film Day commemoration as the 2015 highestprofit film. 
In this movie, there were many scenes that contain messages of good morals. 
Departing from this background, it was necessary to conduct more indepth 
research on aspects of the story of this film, in order to understand what message 
by actually going to be conveyed through the written scenario, using Roland 
Bathers' semiotic analysis approach, as well as to give appreciation to the work 
of a media worker who certainly had certain ideologies in viewing the reality of 
life, which then used as issues to be highlighted to the public. 
The purpose of this study was to determine the forms of Islamic moral messages 
in the Surga yang tak Dirindukan movie. This research was qualitative research. 
The method used in this study was content analysis, which not only focused on 
research on explicit communication, but also to determine the contents of implied 
communication. The source of the data used in this study was the video form 
Surga yang tak Dirindukan movie. 
Based on the data studied, the results of the study showed that the forms of 
Islamic moral messages contained in the Surga yang tak Dirindukan flim were 
despicable morals (akhlaqul madzmumah), avoiding hypocrisy for the sake of 
family integrity and commendable morals (akhlaqul mahmudah), included 
istiqomah in goodness, faimess towards the rights of his wife and children, being 
pleased with Allah's provisions, tawadhu 'to parents and affection which included 
helping people who need more, forgiving other people's mistakes, and 
connecting kinship ties. 
 
Keywords: Movie, Message, Moral 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kemuliaan seseorang terletak pada akhlak atau moralnya. 

Seseorang dapat dinilai baik atau buruk sesuai dengan tingkah 

laku yang secara terus menerus dilakukan sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ajaran akhlak 

bersumber dari Alquran dan Hadist, yang mana dari kedua 

sumber tersebut dapat diketahui mana perbuatan baik dan 

buruk (Abdullah, 2007: 4). Seseorang yang berakhlak mulia, dia 

akan melakukan kewajiban yang menjadi hak dirinya terhadap 

Tuhannya, terhadap makhluk lain, dan terhadap sesama 

manusia. 

Diantara aspek akhlak dalam setiap pengamalan 

ibadah, salah satunya terdapat dalam praktik poligami. Di 

Indonesia istilah poligami sama artinya dengan poligini, yaitu 

pernikahan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang 

perempuan dalam waktu bersamaan (Suprapto, 1990: 71). 

Dalam hal ini, praktek poligami muncul karena Islam memang 

memperbolehkan dan membenarkan bentuk pernikahan 

poligami. Sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa’ayat 3 

(Mulia, 2004: 48). 

Artinya:  “Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  

adil terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  

(bilamanakamu   mengawininya),   maka   kawinilah   wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
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(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya 

Ayat ini sering dijadikan sebagai landasan bagi pelaku 

poligami. Pada zaman dahulu, wanita di Madinah ditinggal mati 

oleh suaminya pada saat perang Uhud dan banyak anak-

anak terlantar yang tidak mempunyai bapak lagi. Berangkat dari 

hal ini, dianjurkan menikah dua, tiga, atau empat diantara janda-

janda dan memberi makan dan perlindungan kepada anak-

anak yang terlantar tersebut, sehingga tidak ada janda-janda 

dan anak- anak yang terlantar dan kehidupannya terjamin 

(Sholih, 2004: 73 dalam Kurniawati, 2013: 4). 

Pandangan masyarakat terhadap poligami memang 

bermacam-macam. Ada yang pro ada pula yang kontra, ada 

yang pro tetapi tidak mau melaksanakannya atau tidak berani 

melaksanakan karena pertimbangan tertentu. Ada pula yang 

kontra memang benar- benar tidak setuju, ada pula yang di 

permukaan tampak menentang poligami tetapi diam-diam 

melaksanakannya, dan ada pula yang sebenarnya tidak setuju 

tetapi bersikap toleran kepada yang melaksanakannya 

(Suprapto, 1990: 97-98). 

Di sisi lain, praktik poligami tidak selalu berhasil. Tidak 

semua  orang  dapat  membangun  indahnya  rumah  tangga  

dalam praktik poligami dengan selamat walaupun diperbolehkan 

dalam agama. Tetapi tidak sedikit pula yang keluarganya 

berantakan akibat praktik  poligami  yang  gagal.  Meskipun  

poligami  diperbolehkan dalam agama, namun akan terasa 

menyakitkan bagi pihak lain. Pihak yang tersakiti tersebut 

terlihat pada istri, anak, dan pelaku poligami itu  sendiri.  Kasus  
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poligami  memperlihatkan  bentuk-bentuk kekerasan pada istri 

dan anak mulai dari tekanan psikis, kurangnya hak secara 

seksual dan finansial. Masalah yang muncul pada perempuan 

adalah masalah dalam bentuk internal keluarga, baik diantara 

istri dengan suami, istri dengan istri, maupun anak dengan 

bapaknya. Hal ini terjadi karena memang wanita mempunyai 

sifat cemburu yang dianggapnya sebagai cerminan sifat 

kecintaannya kepada suaminya. Membangun rumah tangga 

dalam praktik poligami tidak selamanya sukses. Ada beberapa 

pelaku poligami yang gagal dalam membina  rumah  tangganya,  

salah  satunya  adalah  Opick.  Aunur Rofiq Lil Firdaus alias 

Opick, seorang penyayi religi dikabarkan melakukan poligami. 

Kabar ini beredar setelah Dian Rositaningrum, istri Opick 

mengeluarkan curahan hatinya di media sosial pada 11 

Menjamurnya televisi di Indonesia disebabkan masyarakat 

kita yang senang dengan budaya menonton dari pada 

membaca buku. Dunia perfilman di Indonesia pun terus 

berkembang dari waktu kewaktu. Bisnis perfilman pun kian 

tumbuh besar, karena minat masyarakat akan film yang kian 

hari kian besar. Film juga menjadi alat yang sangat mujarab 

untuk menyebarkan ide atau opini tertentu. Penonton  dapat 

menangkap pesan-pesan secara audio-visual yang di 

dalamnya banyak mengandung nilai sosial manusia 

sesungguhnya. Film umumnya dibangun dengan banyak 

tanda. Tanda-tanda itu  termasuk  sebagai  sistem  tanda  yang  

bekerja  sama  dengan  baik  dalam upaya mencapai efek yang 

diharapkan.  Masyarakat lebih mudah menyerap pesan yang 

ingin   disampaikan melalui film dibandingkan dengan media 

lainnya, Karena film mempunyai keunggulan yang dapat dilihat 

secara langsung dan dapat didengar. Masyarakat dapat 
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menikmati film secara mendalam, sehingga dapat mengambil 

pelajaran dari setiap tayangan filmtersebut.  Kemampuan  dan  

kekuatan  film  menjangkau  banyak  segmen sosial, lantas 

membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya 

Film digunakan tidak hanya sebagai media yang 

mereflesikan realitas namun bahkan membentuk realitas. Film 

dapat memiliki pengaruh positif dan negatif, salah satu pengaruh 

positif yaitu pesan film yang disampaikan menanamkan nilai 

pendidikan, kebudayaan, budi pekerti, dan sebagainya. Di sisi 

lain film dapat memiliki pengaruh negatif terhadap penikmat film 

tanpa adanya filter yang baik. Dua tema yang umumnya 

menimbulkan kecemasan dan perhatian masyarakat ketika 

disajikan dalam  film adalah adegan-adegan seks dan 

kekerasan.
  

Film yang baik bukan hanya bisa membuat 

penonton tertawa, menangis atau ketakutan saja, tetapi dibalik 

itu semua film harus lah memiliki pesan yang positif setidaknya 

ada bekal ilmu bagi penontonnya 

Dalam perspektif agama, perbuatan manusia didunia 

ini hanya ada dua pilihan yaitu baik dan benar, jalan yang di 

tempuh manusia adalah jalan yang lurus yang sesuai petunjuk 

ajaran agama dan keyakinannya atau sebaliknya yakni jalan 

yang menyimpang atau jalan setan, kebenaran atau kesesatan. 

Ini sebuah logika yang tidak pernah bertemu dan tidak pernah 

ada kompromi, artinya tidak boleh ada jalan ketiga sebagai 

jalan tengah antara kebenaran dan kesesatan. 

Dalam penyampaian pesan, Islam mengenalkan suatu 

pendekatan, yaitu pendekatan Islamiyah. Pendekatan dakwah 

seperti ini erat kaitannya dengan nilai-nilai akhlak yang baik 
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yang terkandung di dalamnya seperti film surga yang tak 

dirindukan. Pesan akhlak yang baik, keyakinan dalam hukum- 

hukum yang disyariatkan Allah SWT itulah yang menjadi 

materi dakwah yang harus disampaikan kepada umat manusia, 

baik secara  individu maupun kelompok,  sehingga  mereka  

dapat  mengerti  dan  menerima  Islam  sebagai 

agamanya. 

Islam  merupakan  agama  yang  santun,  maka  setiap  

orang  yang beragama islam seharusnya memiliki akhlak yang 

baik. Akhlak yang baik merupakan bagian dari prinsip-prinsip 

permanen yang berlaku universal bagi semua orang. Akhlak 

yang baik tidak akan pernah berubah disemua masa dan tempat  

untuk  merealisasikan  kehidupan  yang  baik  dan  utama  bagi  

umat manusia. Akhlak yang baik juga yang bisa mewujudkan 

kebaikan bagi kaum muslimin. Alloh swt telah menetapkan 

bahwa penerapan akhlak Islam adalah satu bentuk ketaatan dan 

ibadah yang akan mendatangkan pahala dan balasan kebaikan. 

Rosululloh saw sangat memperhatikan penyiapan individu 

muslim, keluarga muslim, dan msayarakat muslim sebagai basis 

yang solid bagi tegaknya pemerintah Islam agar bisa eksis dan 

Berjaya. Basis yang solid ini tidak akan terwujud kecuali bila 

berpijak pada prinsip aqidah yang kuat dan bersih, ibadah 

yang benar, dan akhlak yang teguh.
 
Jadi akhlak yang baik, 

tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  beragama.  Karena  

nilai-nilai  yang tegas, pasti tetap tidak bisa berubah karena 

keadaan. Tampat dan waktu adalah nilai-nilai yang bersumber 

agama. 

Akhlak atau moral yang baik harus melalui latihan dan 

pembisaan dalam melakukan kebaikan dan menjauhkan diri dari 
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keburukan. Bahwa inti ajaran agama yang dibawa oleh para 

nabi dan rosul, serta nasehat dan wejangan yang dibawa oleh 

para filsuf dan ahli pikIr berisikan ajaran tentang akhlak yang 

baik. Ajaran tentang akidah dan ibadah dalam agama ditujukan 

bukan hanya bersifat   seremonial   dan   melahirkan   kesalehan   

individual,   melainkan merupakan  sebuah  komitmen  untuk  

mewujudkan  akhlak  yang  mulia  serta melahirkan kesalehan 

social. 

Film Surga yang tak dirindukan di luncurkan pada 

lebaran tahun 2015 yang di angkat dari novel best seller karya 

Asma Nadia. Pencapaian film ini  terlaris   sepanjang   masa   

menembus   1,5   juta   penonton.   Film   ini mendapatkan 

penghargaan Indonesian Office Box Movie Award 2016 hingga 

piala Antemas 2016 di puncak peringatan Hari Film Nasional 

sebagai film terlaris 2015. 

Film  ini  menceritakan  sebuah  keluarga  Arini  dan  

Prasetya  yang mencoba membangun surga dunia melalui 

rumah tangga yang mereka bangun. Namun ditengah usaha 

mereka membangun surga dunia, ujian pun menghampiri 

dengan munculnya Meiros. Kedatangan Meiros mampu menodai 

kepercayaan Arini kepada Pras. Arini yang mempercayai bahwa 

kehidupannya bagaikan sebuah dongeng yang bahagia, namun 

dalam kenyataannya harus menelan  kekecewaan  terhadap  

Pras  yang  telah  berpoligami  dan  menuntut Arini untuk bisa 

bersikap sabar, pemaaf, dan ikhlas. 

Alasan  Pras untuk  menikahi  Meirose  karena  

untuk  menyelamatkan bayi yang dikandung oleh Meirose 

dan supaya Meirose tidak bunuh diri. Sikap sabar Arini yaitu 

bisa menahan emosi dan keinginan dia untuk marah kepada 
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Pras dan Meiros. Sifat sabar Arini juga ditunjukan pada 

saat anak Meiros sakit, Arini memperbolehkan Pras untuk 

mengantar anaknya Meiros berobat dan memberitahu cara 

mengobati padahal saat itu anak kandung Pras dan Arini 

juga menginginkan Pras untuk datang ke acara 

pemetasan dongeng. Sikap pemaaf Arini ditunjukan pada 

saat Arini memaafkan suaminya Pras yang sudah 

melakukan kesalahan menikahi Meiros. Dan sikap ikhlas 

Arini telah  menerima  suaminya  Pras  untuk  berpoligami  

dan  merelakan  hati suaminya untuk dibagi dengan 

perempuan lain yaitu Meiros. 

Di dalam film ini banyak terdapat scane-scane yang 

mengandung pesan akhlak yang baik. Berangkat dari latar 

belakang tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian lebih 

mendalam pada aspek cerita film ini, guna memahami 

pesan apa sebenarnya yang hendak disampaikan melalui 

skenario yang ditulis,  dengan  pendekatan  ananlisis 

semiotika  Roland  Bathers,  serta untuk memberikan 

apresiasi terhadap karya seseorang pekerja media yang 

tentunya  memiliki  ideologi  tertentu  dalam  memandang 

realitas kehidupan, yang kemudian dijadikan isu untuk 

ditonjolkan kepada masyarakat. 

Film surga yang tak dirindukan yang tinggi akan nilai 

agama terutama dalam hal berakhlak. Film yang 

menceritakan realitas sosial, gambaran yang sebenarnya 

yang terjadi ditengah masyarakat, film yang menyampaikan 

nilai tentang sikap sabar, pemaaf,  dan ikhlas dalam 

menghadapi masalah. 
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Dari latar belakang inilah menarik peneliti untuk 

mengkaji lebih dalam lagi tentang apa pesan akhlak yang 

baik dalam film surga yang tak dirindukan. 

 

B.  Kajian Konseptual 

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap 

pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan 

istilah sebagai berikut: 

1.   Pesan 

Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim 

kepada penerima. Pesan memiliki wujud (physical) yang 

dapat dirasakan atau diterima oleh indra. Dominic 

mendefinisikan pesan sebagai: the actual physical product 

that the source encodes (produk fisik aktual yang telah 

dienkoding sumber). Encoding adalah proses yang terjadi 

diotak untuk menghasilkan pesan. Sedangkan pesan adalah 

hasil dari proses encoding yang dapat dirasakan atau di 

terima indra 

2.   Akhlak yang Baik 

Kata akhlak menurut bahasa berasal dari bahasa 

arab, yaitu isim masdhar (bentuk infinitive) dari kata akhlaq, 

yakhliqu, ikjlakan, yang berarti al-sajiyah  (perangai),  al-

thabiah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al’adat (kebiasaan, 

kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al- din 

(agama) Akhlak   yang   baik   ialah   segala   tingkah   laku   

yang   terpuji (mahmudah) juga bisa dinamakan fadhilah 

(kelebihan). 
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3.   Film Surga yang tak Dirindukan 

Film Surga yang tak Dirindukan adalah sebuah film 

yang di sutradarai Kunt Agus yang di angkat dari novel 

Asma Nadia, film ini berdurasi 124 menit dan pemain film ini 

antara lain Fedi Nuril, Laudya Cynthia Bella, Ralina Shah, 

Sandrinna Michelle, Kemal Palevi, Tanta Ginting,  Zaskia  

Adya  Mecca,  Ray  Sitoresmi,  Vitta  Mariana.  Film  ini 

dirilis pada 15 Juli 2015.  

C.  Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah  ini  merupakan  suatu  proses  untuk  

mengenali asumsi-asumsi berdasarkan observasi maupun studi 

pendahuluan pada fokus penelitian berdasarkan latar belakang. 

Apa pesan moral islami  dalm film Surga yang Tak Dirindukan? 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna 

pesan akhlak yang baik dalam film Surga yang tak 

dirindukan. 

2.   Manfaat Penelitian  

a.   SecaraTeoritis 

1)  Untuk Menambah pengetahuan dan pemahaman 

mahasiswa dalam memaknai pesan-pesan yang 

disampaikan dalam sebuah film. 

2)  Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman 

mahasiswa dalam memaknai pesan-pesan yang 

disampaikan dalam sebuah film. 
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b.   Secara Praktis 

1. Memperkaya   khasanah   ilmu   pengetahuan   

komunikasi   pada umumnya, serta komunikasi 

islam dan dakwah pada khususnya. 

2. Sebagai sumbangan referensi untuk Pustaka 

Universitas Muhammadiyah Makassar, Khususnya 

Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan . 

3. Syarat sebagai penyelesaian jenjang Mag is te r 

Un ivers i tas Muhammadiyah Makassar  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Hasil Penelitian 

Tinjauan pustaka atau literatur adalah bahan yang ditulis 

berupa buku, jurnal   penelitian   sebelumnya   yang   memiliki   

persamaan   dengan   topik penelitian. Untuk memastikan bahwa 

penelitian ini tidak merupakan duplikasi dari hasil penelitian-

penelitian sebelumnya, maka berikut  ini dikemukakan 

beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau sama dengan 

fokus penelitian ini 

Tesis yang berjudul Humor Sebagai Tekhnik Amar Ma’ruf 

Nahi Mungkar dalam film Insya Allah Sah yang disusun oleh Nur 

Azimah, S.Kom. 1 Tahun 2017 dari program studi Magister 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tesis ini meneliti 

tentang bagaimana unsur-unsur dakwah yang digambarkan 

dalam film Insya Allah Sah. Persamaan yang ditemukan yakni 

menggunakan metode Analisis Semiotika Roland Barthes untuk 

mencari makna konotasi,denotasi dan mitos, dalam film serta 

pada objek penelitiannya yakni film. Sementara perbedaannya 

terletak pada unit analisis subyeknya yakni pada beberapa 

adegan atau cuplikan difilm menggunakan konsep semiotika 

yakni Roland Barthes  

Tesis yang berjudul Analisis Semiotika Makna Cinta 

Dalam Komunikasi Antar Budaya Pada Film Assalamu alaikum 

Beijing yang disusun Oleh Indra Dita Puspito, S.Sos 1 Tahun 

2017 dari program studi Magister Komunikasi Penyiaran Islam 
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Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Tesis ini meneliti tentang pemaknaan tanda 

sebuah film dalam persfektif sebuah percintaan dalam islam 

dalam film Assalamu Alaikum Beijing dengan menggunakan 

metode analisis semiotika. Metode yang digunakanpun sama 

dengan penelitian inipun sama dengan penelitian Roland 

Barthes. Perbedaan  terletak pada subjek penelitiannya  yakni 

pada adegan atau cuplikan pada film Assalamualikum Beijing 

yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam Tesis  ini. 

“Representasi  Keluarga  Sakinah  dalam  Film  Surga  

yang tak  Dirindukan”. Tujuan penelitian Binasrul Arif Rahmawan 

untuk mengetahui representasi keluarga sakinah. Subjek dan 

objek penelitian tersebut adalah adegan (scane) atau dialog 

dalam film Surga yang tak Dirindukan. Kesamaan pada 

penelitian ini adalah sama-sama mengambil Film yang sama, 

namun subjek dan objek pada penelitian ini adalah film Surga 

yang tak dirindukan mulai dari karakter tokoh  dan  akhlak  yang  

baik  yang  terkandung  dalam  film  surge  yang  tak dirindukan. 

 

B. Tinjauan Teori dan Konsep 

 

a.    Pesan 

1.   Pengertian Pesan 

Pesan merupakan pernyataan simbolis yang menyatakan 

suatu penafsiran pada perilaku tentang kejadian fisik baikoleh 

sumber maupun penerima. Fisher (1996: 370) memaparkan 

pengertian pesan menurut beberapa ahli, yaitu: 
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a. Borden  mengaitkan  pesan  dengan  perilaku  simbolis  yang 

hanya dapat bersifat simbolis jika penafsiran pada perilaku 

terjadi dalam pikiran sumber atau pun penerima. 

b. Montensen  mendefinisikan pesan  sebagai penafsiran yang 

mencakup dua buah persyaratan yang akan merangkum 

konsep pesan, yaitu stimuli perilaku harus tersedia untuk 

dikaji  dan  perilaku  harus ditafsirkan  berarti  oleh  setidak- 

tidaknya salah seorang diantara para anggota kelompok. 

Proses penafsiran memberikan arti kepada stimuli yakni 

memberi makna. 

Pesan  adalah  sesuatu  yang  disampaikan  oleh 

komunikator kepada komunikan melalui proses komunikasi. 

Pesan  (message)  dalam  proses  komunikasi  tidak  lepas  dari 

simbol dan kode, karena pesan dikirim komunikator kepada 

penerima  terdiri  atas  rangkaian  simbol  dan  kode.  Menurut 

Cangara  (2006:  95),  simbol  adalah  suatu  proses  komunikasi 

yang dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang pada 

suatu masyarakat. Sebagai makhluk sosial dan makhluk 

komunikasi, manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai 

macam simbol, baik diciptakan oleh manusia itu maupun yang 

bersifat alami. 

2.   Jenis-jenis Pesan 

Secara  umum,  jenis  simbol  dan  kode  pesan  dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a)   Pesan Verbal 

Pesan  Verbal  adalah  pesan  dengan  mnggunakan 

kata-kata dengan lisan maupun tulisan. Pesan verbal paling 

banyak  dipakai  dalam  hubungan  antar  manusia.  Melalui 
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kata-kata  manusia  dapat mengungkapkan  perasaan 

emosi, pikiran, gagasan, atau menyampaikan fakta, data dan 

informasi serta menjelaskannya dengan saling bertukar 

perasaan dan pemikiran saling berdebat, dan bertengkar 

(Hardjana, 2003: 22). 

b)   Pesan Non-Verbal 

Pesan non-verbal adalah jenis pesan yang penyampaiannya 

tidak menggunakan kata-kata secara langsung, dan dapat 

dipahami isinya oleh penerima berdasarkan gerak-gerik, 

tingkah laku, mimik wajah, atau ekspresi muka pengirim 

pesan (Cangara, 2006: 99). Secara sederhana, pesan non-

verbal adalh semua isyarat yang bukan kata-kata. Pada 

pesan non-verbal mengandalkan indra penglihatan sebagai 

penangkap stimuli yang timbul (Mulyana, 2008: 343)
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b.   Akhlak dan Moral 

1. Pengertian Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa Arab “Akhlak” yang merupakan 

bentuk jamak dari “khuluq” . Secara bahasa “akhlak” berarti budi 

pekerti, tabiat, watak. Secara istilah, Akhlak didefinisikan oleh 

beberapa ahli sebagai berikut:  

a. Prof.Sr.Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak 

yang biasa dilakukan. Artinya, segala sesuatu kehendak yang 

terbiasa dilakukan disebut akhlak. 

b. Ibnu Maskawih mengemukakan bahwa akhlak adalah prilaku jiwa 

seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tanpa melalui pertimbangan (sebelumnya). 

c. Al-Ghazali   mengatakan   akhlak   ialah   sifat   yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan 

dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 

d. M.  Abdullah  Daraz,  mendefinisikan  akhlak sebagai suatu 

kekuatan    dalam    kehendak    yang    menetap,    kekuatan 

berkombinasi   membawa   kecenderungan  pada  pemilihan pihak 

yang benar (akhlak baik) atau pihak yang jahat (akhlak buruk). 

Kesamaan akar kata diatas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak 

tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak (Khaliq) 

dengan Prilaku (Makhluk). Atau dengan kata lain tata prilaku seseorang 

terhadap orang lain dan lingkungannya yang mengandung akhlak yang 

hakiki manakala tindakan atau prilaku tersebut didasarkan kepada 

kehendak (Khaliq). Akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma 

prilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia tetapi juga 

norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan 

bahkan dengan alam semesta. 
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Jadi pada hakikatnya khuluq (budi pekerti) atau akhlak ialah 

suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi 

kepribadian. Dari sini timbullah berbagai macam perbuatan dengan 

cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan  pemikiran  

atau  pertimbangan  lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan 

dari luar. 

 

2. Moral 

Moral berasal dari bahasa latin yakni mores kata jamak dari 

mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan moral adalah sesuai 

dengan ide-ide  yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana 

yang baik mana yang tidak baik bagi kehidupan. Filsafat moral 

merupakan upaya untuk mensistematiskan pengetahuan tentang 

hakikat moralitas dan apa yang dituntut dari kita tentang bagaimana 

seharusnya kita hidup. 

Istilah Moral senantiasa mengacu kepada baik buruknya 

perbuatan manusia sebagai manusia. Inti pembicaraan tentang moral 

adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari baik 

buruknya perbuatannya selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai 

tolak ukur untuk menetapkan betul salahnya sikap dan tindakan 

manusia. 

 

a. Sumber Ajaran Akhlak 

• Al-quran 

Artinya:  “Dan  sesungguhnya  kamu  (Muhammad)  benar- benar 

berbudi pekerti yang agung.” 

Pujian Allah ini bersifat individual dan khusus hanya diberikan 

kepada Nabi Muhammad karena kemuliaan akhlaknya. Penggunan 

istilah khulukin „adhim menunjukkan keagungan dan keagungan 
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moralitas Rasul, yang dalam hal ini adalah Muhammad saw. 

Banyak Nabi dan Rasul yang disebut-sebut dalam Alquran, tetapi 

hanya Muhammad saw. yang   mendapatkan    pujian.    Lebih    

tegas    lagi,    Allah SWT memberikan penjelasan secara 

transparan bahwa akhlak Rasulullah sangat layak untuk dijadikan 

teladan bagi umatnya,  melalui  firman  Allah  dalam  Alquran  

Surat  Al- 

Ahzab ayat 21 berikut ini: 

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang yang  mengharap  

rahmat  Allah  dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah.” 

• Al-hadist 

Terdapat penegasan di dalam Alquran bahwa Rasulullah 

merupakan contoh yang layak ditiru dalam segala sisi 

kehidupannya. Disamping itu, ayat tersebut juga mengisyaratkan 

bahwa tidak ada satu “sisi-gelap” pun yang ada  pada  diri  

Rasulullah, karena  semua  isi  kehidupannya dapat ditiru dan 

diteladani. Ayat diatas juga mengisyaratkan bahwa Rasulullah 

sengaja diproyeksikan oleh Allah untuk menjadi “lokomotif” akhlak 

umat manusia secara universal, karena Rasulullah diutus sebagai 

rahmatan lil „alamin.  Hal ini didukung pula dengan hadis yang 

artinya: Sesungguhnya saya  ini  diutus  hanyalah  untuk  

menyempurnakan  akhlak yang mulia (HR. Malik), (Hidayat, 2013: 

24-25) 
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b. Macam-macam Akhlak 

Terdapat   dua  jenis   akhlak  di   dalam   Islam,   yaitu 

akhlaqul mahmudah (akhlak terpuji) ialah akhlak yang baik dan 

benar, dan akhlaqul madzmumah (akhlak tercela) ialah akhlak 

yang tidak baik dan tidak benar, sebagai berikut: 

a) Akhlak Tercela (akhlaqul madzmumah) 

Akhlaqul madzmumah ialah perangai atau tingkah laku pada 

tutur kata yang tercermin pada diri manusia, cenderung melekat 

dalam bentuk yang tidak menyenangkan orang lain. 

Sifat-sifat  buruk  dalam  kehidupan  manusia tergambar dari 

perkataan dan perbuatannya. Sifat-sifat buruk itu secara umum 

adalah sebagai berikut: 

 

1) Dengki 

Dengki  menurut  bahasa  (etimologi)  berarti menaruh 

perasaan marah (benci, tidak suka) karena sesuatu yang amat 

sangat kepada keberuntungan orang lain. Dengki ialah rasa 

benci dalam hati terhadap kenikmatan orang lain dan disertai 

maksud agar nikmat itu hilang atau berpindah kepadanya. 

Abdullah (2007: 63) menyebutkan tanda-tanda orang yang 

bersifat dengki antara lain: 

(a)   Tidak   senang   melihat   orang   lain   mendapatkan 

kebahagiaan Suka     mengumpat,     mencala,     menghina,     

dan menfitnah orang lain. 

(b)   Bila  berbicara,  ucapannya  selalu  membuat  sakit orang 

lain. 
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(c)   Suka mencaci, bersikap angkuh, congkak, sombong 

ucapannya, dan perbuatannya. 

Adapun bahaya akibat sifat dengki antara lain:  

 (a)   Hati merasa gusar dan tidak tentram. 

(b)   Perasaan iri hati secara terus-menerus. 

(c)   Apabila    diketahui    yang    bersangkutan    dapat 

menimbulkan percekcokan. 

(d)   Biasanya pelaku bohong akibat perbuatannya. 

Sifat  dengki  juga  dinyatakan  sebagai  sifat pemarah, karena 

dengki adalah sifat seseorang untuk menghilangkan bentuk 

kenikmatan dari pihak musuhnya. 

2) Iri Hati 

Kata iri menurut bahasa (etimologi) artinya merasa kurang 

senang melihat kelebihan orang lain, kurang senang melihat 

orang lain beruntung, cemburu dengan keberuntungan orang 

lain, tidak rela apabila orang lain mendapatkan nikmat dan 

kebahagiaan. 

Adapun perasaan iri hati adalah menginginkan nikmat yang 

sama dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada  orang  

lain.  Iri  hati  yang  menyangkut u rusan  agama seperti 

mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya, beribadah 

yang tekun, zakat, infak, sedekah, membantu orang lain, dan 

sejenisnya dapat dibenarkan, ini merupakan iri hati yang terpuji. 

3) Angkuh (Sombong) 

Angkuh  merupakan  pribadi  seseorang,  menjadi sifat   

yang   telah   melekat   pada   diri   orang   tersebut. Sombong 
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yaitu menganggap dirinya lebih dari yang lain sehingga  ia  

berusaha  menutupi  dan  tidak  mau kekurangan  dirinya,  selalu  

merasa  benar,  lebih  kaya, lebih pintar, lebih dihormati, lebih 

mulia, dan lebih beruntung dari orang lain. 

Sombong terbagi dalam tiga macam, yaitu: 

(a) Sombong    kepada    Allah.    Ini    merupakan 

kesombongan yang paling jelek, karena orang yang 

menyombongkan   diri   kepada   Allah,   mendapat murka 

Allah di dunia dan akhirat. 

(b) Sombong terhadap Rasul. Seperti yang dilakukan orang-

orang Quraisy dan Bani Israil yang akhirnya mendapat 

celaka dan hinaan di dunia dan akhirat. 

(c) Sombong kepada sesama manusia dengan jalan 

membesarkan kedudukannya dan menghina orang lain 

(Abdullah, 2007: 62-66) 

 

4) Nifaq (Munafik) 

 Nifaq (munafiq) merupakan sifat dimana seorang yang 

menampilkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Adapun 

ciri khas dari orang munafik adalah: 

(a) Apabila berjanji maka ia mengingkari. 

(b) Apabila berbicara maka ia berbohong. 

(c) Apabila diamanati maka ia berkhianat. 

(d) Nabi Muhammad saw bersabda 

Artinya: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 

Ada tiga tanda orang munafik; jika berbicara ia berdusta, jika 

berjanji maka ia mengingkari, jika diamanati maka ia 

berkhianat. 
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5) Riya  

 Riya‟ menurut bahasa ialah memperlihatkan amal 

kebajikannya kepada manusia, adapun menurut istilah ialah 

melakukan ibadah dengan tujuan di dalam batinnya karena demi 

manusia, dunia yang dicari tujuan ibadah tidak sesuai karena 

Allah 

Dapat dipahami  bahwa  riya‟  berarti memperlihatkan 

amal kebajikan kepada orang lain. Dengan demikian, batin 

seseorang dalam melaksanakan amal ibadah atau amal 

kebajikan tidak bertujuan semata- mata karena Allah, melainkan 

karena manusia, yakni dengan memperlihatkan amal ibadahnya 

kepada manusia agar memperoleh pujian, penghargaan, 

kedudukan, dan hanya  mengejar  keduniawian  semata  (Ahmad  

Rifa‟I dalam Hidayat, 2013: 112-114). 

b) Akhlak Terpuji (akhlaqul mahmudah) 

Akhlak yang baik ialah tingkah laku yang terpuji yang   

merupakan   tanda   kesempurnaan   iman   seseorang kepada 

Allah. Akhlak mahmudah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat  terpuji.  

Al-Ghazali  menerangkan  bentuk keutamaan bentuk keutamaan 

akhlak mahmudah yang dimiliki seseorang misalnya sabar, benar 

dan tawakal, itu dinyatakan sebagai gerak jiwa dan gambaran batin 

seseorang yang secara tidak langsung menjadi akhlaknya. 

Adapun bentuk-bentuk akhlak mahmudah adalah sebagai 

berikut: 

1. Sabar  

Dzunun dalam Isa (2011: 226) menjelaskan bahwa sabar 

adalah menghindarkan diri dari hal-hal yang menyimpang dan 

tetap tenang sewaktu tertimpa suatu ujian.  Berbeda  dengan  al-
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Jurjani,  menurut  al-Jurjani sabar adalah meninggalkan keluh 

kesah kepada selain Allah tentang pedihnya suatu cobaan   

Seseorang tidak bisa disebut sabar jika orang tersebut 

menahan diri dengan paksa, tetapi sabar yang hakiki ialah sabar 

yang berdiri atas menyerahkan diri kepada Allah dan menerima 

ketetapan Allah dengan lapang dada.  Para  ulama  telah  

membagi  sabar  dengan pembagian  yang  beraneka  ragam  

yang  bermuara  pada tiga macam sabar, yaitu 

(a)   Sabar dalam menjalankan ketaatan 

Sabar dalam menjalankan ketaatan adalah sikap istiqomah 

dalam menjalankan syariat Allah, membiasakan diri untuk 

senantiasa menjalankan ibadah, baik yang berkaitan 

dengan harta, jasmani, maupun hati. 

(b)   Sabar terhadap maksiat 

Sabar dalam maksiat adalah dengan melakukan perjuangan 

melawan hawa nafsu, memerangi peperangan jiwa. Apabila 

seseorang telah berjuang melawan hawa nafsunya, 

menyucikannya dan mengembalikannya  dari  

kesesatannya,  maka  dia akan sampai pada hidayahnya 

yang sempurna. 

(c)   Sabar dalam menghadapi musibah 

Adapun sabar dalam menghadapi musibah adalah dengan 

menyadari bahwa dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. 

Allah akan menguji iman hamba Nya dengan beraneka 

ragam musibah, sebab Dialah yang lebih tahu tentangnya. 
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2. Istiqamah 

Sering disebutkan “berani karena benar, takut karena 

salah.” Betapa ahlaqul mahmudah menimbulkan ketenangan 

batin yang dapat melahirkan kebenaran. Sebagai kebalikan dari 

kebenaran dan kejujuran adalah dusta dan curang. Sifat dan 

sikap ini membawa kepada bencana  dan  kerusakan  bagi  

pibadi  dan  masyarakat. Dusta dan kecurangan dapat berakibat 

mengacaukan sistem sosial masyarakat tempat tinggalnya.  

3. Memelihara Amanah 

Arti khusus dari amanah adalah sikap bertanggung jawab 

orang yang dititipi barang atau harta atau lainnya dengan 

mengembalikannya kepada orang yang mempunyai barang atau 

harta itu. Adapun arti amanah secara umum, sangat luas sekali. 

Sehingga, menyimpan rahasia, tulus dalam memberikan masukan 

kepada orang yang   meminta   pendapat   dan   menyampaikan   

pesan kepada pihak yang benar (sesuai permintaan orang yang 

berpesan) juga termasuk amanah. Orang yang menceritakan 

rahasianya kepada orang lain berarti orang tersebut percaya 

kepada pihak yang menjadi tempat cerita bahwa  dia  bisa  

menyimpan  rahasia  itu  (Al-Hasyimi, 2009: 266). 

4. Adil 

Adil berhubungan dengan perseorangan, adil berhubungan 

dengan kemasyarakatan, dan adil berhubungan dengan 

pemerintah. Adil perseorangan ialah tindakan memberi hak 

kepada yang mempunyai hak. Bila seseorang  mengambil  

haknya  dengan  cara  yang  benar atau  memberikan  hak  orang  

lain  tanpa  mengurangi haknya, itulah yang dinamakan tindakan 

adil. Adil yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan adil 

yang berhubungan dengan pemerintahan misalnya tindakan 
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hakim menghukum orang-orang yang jahat atau orang- orang 

yang bersengkata sepanjang neraca keadilan 

5.  Kasih Sayang 

Pada dasarnya sifat kasih sayang (ar-rahman) adalah 

fitrah yang dianugerahkan Allah kepada makhluk. Pada hewan 

misalnya, begitu kasihnya kepada anaknya, sehingga rela 

berkorban jika anaknya terganggu. Naluri ini pun ada pada 

manusia, mulai dari kasih sayang orang tua  kepada  anaknya  

dan  sebaliknya,  kecintaan  anak kepada orang tuanya. 

Islam  menghendaki  agar  sifat  kasih  sayang  dan sifat  

belas  kasih  dikembangkan  secara  wajar.  k a s i h  sayang 

mulai dari dalam keluarga sampai kasih sayang yang  lebih  luas  

dalam bentuk  kemanusiaan,  dan  lebih luas lagi kasih sayang 

kepada hewan-hewan sekali pun. Jika diperinci, maka ruang 

lingkup kasih sayang dapat diutarakan dalam beberapa tingkat, 

yaitu: 

a. Kasih sayang dalam lingkungan keluarga. 

b. Kasih    sayang   dalam   lingkungan    tetangga    dan 

kampung. 

c. Kasih sayang dalam lingkungan bangsa. 

d. Kasih sayang dalam lingkungan keagamaan. 

Manakala sifat ar-rahman ini terhujam kuat dalam diri 

pribadi seseorang dapat menimbulkan berbagai sifat akhlaqul 

mahmudah lainnya, antara lain sebagai berikut: 

a) Pemurah, ialah sifat suka mengulurkan tangan kepada 

orang lain. 

b) Tolong menolong, ialah sifat yang senang menolong orang 

lain, baik dalam bentuk material maupun dalam bentuk 

tenaga dan moril. 



 

 

 

 

25 
 

 

 

c) Pemaaf, yaitu sifat pemaaf yang timbul karena sadar 

bahwa   manusia   bersifat   dhaif   tidak   lepas   dari 

kesalahan dan kekhilafan. 

d) Damai (ash-shulhu), orang yang jiwanya penuh kasih 

sayang dapat memancarkan sikap suka kepada perdamaian 

dan perbaiakan 

e) Persaudaraan,  dari  jiwa  yang  penuh  kasih  sayang 

mudah diperoleh semangat persaudaraan. 

f) Menghubungkan  tali  kekeluargaan  (silaturahmi), dengan 

adanya sifat kasih sayang ini, maka seorang muslim tidak 

senang memutuskan tali kekeluargaan. 

6. Berani 

Berani (syaja‟ah) bukanlah semata-mata berani berkelahi di 

medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang dalam 

menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Rasulullah 

bersabda: “bukanlah yang dinamakan pemberani, orang yang 

kuat bergulat, sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang 

sanggup menguasai hawa nafsunya di kala marah.” (HR. 

Ahmad) 

7. Bersifat Kuat (Al-Quwwah) 

Kekuatan  pribadi  manusia  dapat  dibagi  menjadi tiga 

bagian: 

a)  Kuat  fisik,  kuat  jasmaniah  yang  meliputi  anggota tubuh. 

b) Kuat jiwa, bersemangat, inovatif, dan inisiatif. 

c) Kuat akal, pikiran, cerdas, dan cepat mengambil keputusan 

yang tepat. 

Kekuatan ini hendaknya dibina dan diikhtiarkan supaya 

bertambah dalam diri, dapat dipergunakan meningkatkan amal 
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perbuatan. Tambahnya kekuatan dapat diperoleh selain dengan 

usaha fitrah atau jalan yang wajar, juga memohon kepada Allah. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 39: yang 

artinya :  

 

“Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kecuali 

dengan pertolongan Allah”. 

 

 

8. menepati janji 

Janji ialah suatu ketetapan yang dibuat dan disepakati oleh 

seseorang untuk orang lain atau dirinya sendiri untuk 

dilaksanakan sesuai dengan ketetapannya. Biarpun janji yang 

dibuat sendiri tatapi tidak terlepas darinya, melainkan mesti 

ditepati dan ditunaikan. Menepati janji ialah menunaikan dengan 

sempurna apa- apa yang telah dijanjikan, baik berupa kontrak 

maupun apa saja yang telah disepakati (Abdullah, 2007: 42-46). 

9. Ridla 

Ridla menurut bahasa adalah menerima kenyataan 

dengan   suka   hati   adapun   menurut   istilah   adalah 

menerima segala pemberian Allah dan menerima hukum Allah, 

yakni syarat wajib dilaksanakan dengan ikhlas dan taat serta 

menjauhi kejahatan maksiat dan menerima terhadap berbagai 

macam cobaan yang datang dari Allah dan yang ditentukannya 

Dapat dipahami bahwa ridla berarti menerima dengan tulus 

segala pemberian Allah, hukum-Nya (syariat), berbagai macam 

cobaan yang ditadirkan-Nya, serta melaksanakan semua 

perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya dengan penuh 

ketaatan dan keikhlasan,  baik  secara  lahir  maupun  batin  

(Hidayat, 
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2013: 128). 

10. Tawadhu‟ (Rendah Hati) 

Tawadhu‟ berarti rendah hati, antonimnya adalah takabur. 

Tawadhu‟ juga didefinisikan sebagai kesadaran manusia atas 

kedudukannya yang sejati di hadapan Allah SWT, menempuh 

jalan ke arah itu, mengukur kedudukannya di hadapan makhluk 

berdasarkan diri, dan menganggap dirinya sama sepeti manusia 

lainnya (Gulen, 2014: 150). 

Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang- orang yang 

mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.” 

Al-Junaidi dalam buku Tasawuf Islam dan Akhlak 

mengatakan: “Merendahkan diri dan bersikap santun (lembut).” 

Tawadhu‟ mengandung arti tidak menolak kebenaran dari orang 

lain, apa pun itu, kemudian menjalankan  kebenaran  tersebut.  

Menurut  Al-  Fudhail bin „Iyadh, tawadhu‟ berarti bersedia 

tunduk pada kebenaran dan mematuhinya, mau menerimanya 

dari orang yang mengatakannya dan mau mendengarkannya. 

Tawadhu‟ juga  meniscayakan  pelakunya  untuk 

memandang  dirinya  dengan  pandangan  minor  (kecil) demi 

menghilangkan kecenderungan sombong dan angkuh. 

Sebaliknya ia dituntut untuk memandang orang lain dengan 

pandangan apresiatif (penuh penghormatan) agar tidak ada 

hasrat berbuat zalim (semena-mena) terhadap mereka. Di 

samping itu, ia pun dituntut untuk mau menerima nasihat dari 

orang lain selama nasihat itu benar adanya. 

Dzunnun al-Mashri dalam buku Tasawuf Islam dan Akhlak  

mengatakan bahwa indikator tawadhu‟ ada tiga, yaitu: 
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a. Mengecilkan    diri    karena    tahu    akan    aib    dan 

kekurangan. 

b. Hormat terhadap orang lain 

c. Mau menerima kebenaran, serta nasihat dari siapa pun 

(Hajjaj, 2011: 331). 

 

Kemuliaan seseorang terletak pada akhlaknya. 

Seseorang dapat dikatakan baik atau buruk sesuai dengan 

tingkah laku yang secara terus menerus dilakukan sesuai dengan 

noram-norma yang berlaku di masyarakat. Begitu pula dalam 

urusan beribadah, salah satunya dalam berpoligami. 

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata Poly 

artinya  banyak  dan     Gamein  artinya  kawin.  Dalam  

pengertian bahasa, poligami berarti kawin banyak. Seorang laki-

laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang  perempuan 

kawin dengan banyak   laki-laki.   Dalam   pengertian   umum   

yang   berlaku   di masyarakat  poligami  diartikan  seorang  laki-

laki  kawin  dengan banyak wanita. Kebalikan dari poligami 

adalah monogami. Monogami yaitu ikatan perkawinan yang terdiri 

dari seorang suami dan seorang istri (Suprapto, 1990: 71). 

 

Poligami dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan 

beberapa orang laki-laki. 

2. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

beberapa orang perempuan. 
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Suprapto (1990:133-134) menjelaskan bahwa dalam Islam 

pada dasarnya menganut sistem monogami tetapi memberikan 

kelonggaran  dengan  memperbolehkannya  poligami  terbatas. 

Pada  prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan 

sebaliknya,  seorang  istri  hanya  memiliki  seorang  suami.  Tetapi 

Islam tidak  menutup  diri adanya  kecenderungan  laki-laki  

beristri banyak yang sudah berjalan sejak dahulu. Islam tidak 

menutup kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, 

tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, tidak semua 

laki-laki mempunyai kemampuan untuk poligami, maka Islam 

memberikan keringanan  kepada laki-laki yang mempunyai tugas 

sebagai kepala rumah tangga untuk melaksanakan poligami 

terbatas. 

Dasar pokok Islam  membolehkan  poligami  tertera  

dalam firman Allah, surat An-Nisa  yng artinya :  

“Dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  dapat  berlaku  adil 

terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  (bilamana kamu   

mengawininya),   maka   kawinilah   wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika  kamu  takut  

tidak  akan  dapat  berlaku  adil,  maka(kawinilah) seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah 

lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

Ayat ini menjelaskan mengenai adab berpoligami sebagai berikut :  

1. Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang 

Jumlah istri yang dipoligami paling banyak empat orang wanita. 

Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau  

cerai,  laki-laki  tersebut  dapat  mencari  istri  lagi  asalkan 

jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang sama. 
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2.  Dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. 

Adil yang dimaksud dalam ayat ini  menyangkut masalah 

material dan non-material. Masalah meterial seperti pembagian 

waktu, pemberian nafkah dan hal-hal yang menyangkut 

kepentingan lahir, sedangkan masalah non-material seperti cinta 

dan kasih sayang. 

Standar keadilan yang dituntut dalam hal ini adalah: 

a)  Niat  yang  baik  dan  amal  yang  shaleh  dibarengi  dengan 

perbuatan yang baik. 

b) Keadilan dalam persamaan  hak kepada istri-istri yang ada. 

Setiap istri mendapatkan hak-haknya sebagaimana istri 

yang lain sebagaimana kapasitasnya sebagai istri baik 

secara lahiriyah maupun batiniah. Mengenai kebutuhan 

secara batiniyah Allah menjelaskan dalam firmannya, surat 

An-Nisa ayat 129: 

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 

di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan    jika    kamu    

mengadakan    perbaikan    dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 

Al-Maraghi (1963:181) dalam tafsirnya, yang terkenal 

dengan tafsir Al-Maraghi, menyebutkan kebolehan berpoligami 

yang disebut pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan 
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yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami 

diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa 

dilakukan oleh orang yang benar-benar membutuhkannya. 

Sependapat dengan pandangan Muhammad Quraisy Shihab 

(2002:410).. Menurut pandangannya dalam tafsir Al-Mishbah 

menjelaskan bagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami 

atau menganjurkannya, ayat tersebut hanya berbicara tentang 

bolehnya  poligami  merupakan  pintu  kecil  yang  hanya  dapat 

dilalui oleh orang. 

 

c. Film 

 

1. Pengertian Film 

Menurut UU No. 33 Tahun 2009 tentang perfilman, pasal 1 

menyebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan 

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat  

berdasarkan  kaidah sinematografi  dengan  atau  tanpa suara dan 

dapat dipertunjukkan (Trianton, 2013: 1). 

Pengertian film dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 

316), adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat 

gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar 

positif (yang akan dimainkan dalam bioskop). Sedangkan melalui 

kesepakatan sosial istilah film memperoleh arti seperti yang secara 

umum dipahami yaitu lakon (cerita) gambar hidup atau segala 

sesuatu yang berkaitan dengan gambar hidup. Sedangkan  

pengertian film secara luas adalah film yang diproduksi secara 

khusus untuk dipertunjukkan di gedung- gedung bioskop. Film jenis 

ini juga disebut dengan istilah treatikal. Film ini berbeda  dengan 

film televisi atau  sinetron yang dibuat khusus untuk siaran televisi 
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(Effendy, 2000: 201). Film juga merupakan kolaborasi antara seni 

teater dan sandiwara. yang dikemas melalui unsur-unsur filmis, 

unsur inilah yang membuat cerita lebih menarik dan berwarna 

daripada sandiwara panggung (Sumarno, 1996: 47). Film dikatakan 

sebagai media komunikasi massa karena merupakan bentuk 

komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam 

menghubungkan komunikator   dan   komunikan   secara   massal,   

dalam   arti berjumlah  banyak,  tersebar  dimana-mana,  

khalayaknya heterogen dan anonim, serta menimbulkan efek 

tertentu (Vera, 2015: 91). 

 

2. Sejarah Film  

Film adalah media komunikasi massa yang kedua muncul di 

dunia setelah muncul surat kabar, mempunyai masa pertumbuhan 

pada akhir abad ke-19. Pada awal perkembangannya, film tidak 

seperti surat kabar yang memiliki unsur-unsur teknik, politik, 

ekonomi, sosial, dan demografi yang merintangi 30 kemajuan surat 

kabar pada masa pertumbuhannya pada abad ke-18 dan permulaan 

abad ke-19 (Sobur, 2003: 126). 

Pada tahun 1912 David Wark Griffit, sutradara Amerika Serikat, 

membuat film berjudul “Birth of a Nation” dan selanjutnya pada tahun 

1916 membuat film berjudul “Intolerence”. Kedua film karya David 

Wark Griffit itu berlangsung selama kurang lebih tiga jam. Film 

“Intolerence” sendiri merupakan empat cerita yang bersambung. 

Berkat kedua filmnya itu, D.W Graffit oleh sementara dianggap 

orang sebagai  penemu “grammar” dari pembuatan film. Kedua 

filmnya itu memunculkan hal-hal baru dalam editing dan gerakan-

gerakan kamera  yang  bersifat  dramatis.  Film  ini  diakui  oleh  

banyak orang  sebagai  film  pertama  yang  dikenalkan  pada  publik 
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Amerika Serikat pada tahun 1903. Pada tahun 1925, Vsevolod 

Podovskon dan Sergei Einsenstein, dua orang ahli bahasa rusia, 

mengembangkan   teknik   perfilman   hasil   pemikiran   Griffit. 

Sebuah sequence dari film karya Einsenstein yang berjudul “Kapal  

Tempur  Potemkin”  (1925)  yang  berlangsung  selama enam menit 

diakui sebagai sequence paling berpengaruh dalam sejarah film, 

meski masih berupa film bisu (Effendy, 1993: 201-203). 

Film suara yang pertama adalah satu dari tiga film yang 

diproduksi oleh Warner Brothers. Film itu bisa jadi Don Juan 

(1926),  yang dibintangi  oleh John  Barrymore,  didistribusikan 

dengan musik dan efek suara yang telah diselaraskan. Namun 

tidak ada  kebingungan  akan  adanya  pengaruh  suara 

terhadap film  dan  khalayaknya.  Pertama,  suara  

memungkinkan munculnya genre baru, contohnya film musikal. 

Kedua, ketika aktor dan aktris saat itu harus benar-benar 

berakting, penampilan berkembang secara estetis. Ketiga, suara 

membuat produksi film menjadi rumit dan mahal (Baran, 2012: 

221). 

Pada tahun-tahun disaat rumah-rumah penduduk terdapat 

pesawat  TV,  film  mulai  terpukul.  Amerika  Serikat  m u l a i  

mengalami kemerosotan jumlah pengunjung sampai lebih dari 

setengahnya. Demikian pula dengan Negara-negara lain. Pada 

tahun 1952 Fred Waller memperkenalkan sistem “Cinerama.” 

Layarnya yang enam kali lebih besar dari layar biasa, tidak bisa 

digunakan secara umum karena mahalnya biaya dan karena 

kesukaran teknik dalam pemutarannya di gedung-gedung 

bioskop. Penelitian pun dilanjutkan. Pada tahun 1953 sistem tiga 

dimensi ditemukan. Penonton tidak hanya melihat gambar yang 

rata seperti biasanya, melainkan menonjol ke luar, seolah-olah 

apa yang disaksikan itu adalah kenyataan. 
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Pada tahun 1953 berhasil ditarik kembali ke gedung- 

gedung bioskop. Hal itu disebabkan penemuan “Cinemascope” 

oleh perusahaan film 20th   Century Fox. Layarnya yang lebar 

yang   meskipun   tidak   menandingi   Cinerama,   tetapi   dapat 

disajikan kepada publik. Hal itu ditandingi oleh perusahaan film 

Paramount,   dengan   memperkenalkan   sistem   Vista   Vision 

dengan  sukses  pula.  Layar  untuk  Viata  Vision  tidak  selebar 

untuk Cinemascope, tetapi layarnya dapat menampilkan gambar- 

gambar yang tajam (Effendy, 1993: 204-205). 

3.   Unsur-unsur Film 

Proses pembuatan film tentu melibatkan sejumlah unsur atau 

profesi, karena film merupakan hasil karya bersama. Naratama 

(2013: 79) menyebutkan unsur-unsur dominan dalam proses 

pembuatan film antara lain sebagai berikut : 

 

 

a) prosedur 

Unsur yang paling utama dalam tim kerja produksi atau pembuatan 

film adalah produser. Produser dalam hal ini adalah  yang 

menyandang  atau mempersiapkan  dana yang nantinya akan 

dipergunakan untuk membiayai proses produksi film. 

b) Sutradara 

Sutradara merupakan pemimpin pengambilan gambar, 

menentukan apa saja yang akan dilihat oleh penonton, mengatur 

laku di depan kamera, mengarahkan akting dan dialog, 

menentukan posisi dan gerak kamera, suara, pencahayaan,  dan  

turut  melakukan  editing.  Sutradaralah yang bertanggungjawab 

terhadap proses pembuatan film. 
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c) Skenario 

Skenario  adalah  rencana  untuk  penokohan  film  dalam bentuk 

naskah. Skenario berisi sinopsis, deskripsi treatment adalah uraian 

berbentuk esai yang digambarkan alur penyajian program dalam 

naskah (deskripsi peran), rencana shot dan dialog. Di dalam 

skenario semua informasi tentang audio dan visual yang akan 

ditampilkan dalam sebuah film dikemas dalam bentuk siap pakai 

untuk produksi. Ruang, waktu, dan aksi dibungkus dalam 

skenario (Ismail, 1996:47). Skenario merupakan naskah cerita 

yang digunakan sebagai  dasar  bagi  penggarapan  produksi  

film,  isi  d a r i  skenario adalah dialog dan istilah teknis sebagai 

perintah kepada crew atau tim produksi. Skenario juga memuat 

informasi tentang suara dan gambar ruang, waktu, peran, dan aksi. 

d) Penata Fotografi 

Penata   fotografi   atau  juru   kamera   adalah   orang  yang 

bertugas mengambil gambar dan bekerjasama dengan sutradara 

menentukan jenis-jenis shot, jenis lensa, diafragma kamera, 

mengatur lampu untuk cahaya dan melakukan pembingkaian serta 

menentukan susunan dari subjek yang hendak direkam. 

e) Penata Artistik 

Penata artistik bertugas menyusun segala sesuatu yang 

melatarbelakangi cerita sebuah film, melakukan setting tempat-

tempat dan waktu berlangsungnya cerita film. Penata artistik juga 

bertugas menerjemahkan konsep visual dan segala hal yang 

meliputi aksi di depan kamera (setting peristiwa). 

f) Penata suara 

Penata suara adalah tenaga ahli dibantu tenaga perekam lapangan 

yang bertugas merekap suara baik di lapangan maupun di studio. 

Serta memadukan unsur-unsur suara yang nantinya    akan    
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menjadi    jalur    suara    yang    letaknya bersebelahan  dengan 

jalur gambar  dalam hasil akhir  film yang diputar di bioskop. 

g) Penata Musik 

Penata musik bertugas menata paduan musik yang tepat. 

Fungsinya menambah nilai dramatik seluruh cerita film. 

h) Pemeran 

Pemeran atau aktor yaitu orang yang memerankan suatu tokoh 

dalam sebuah cerita film. Pemeran membawakan tingkah laku 

seperti yang telah ada dalam skenario. Peran dalam film cerita 

selalu menampilkan protagonis (tokoh utama), antagonis (lawan 

protagonis), tokoh pembantu serta figuran (Ismail, 1996: 17). 

i) Penyunting 

Penyunting disebut juga editor yaitu orang yang bertugas 

menyusun hasil shooting sehingga membentuk rangkaian cerita 

sesuai konsep yang diberikan oleh sutradara. 

Sedangkan unsur-unsur film dari segi teknis, sebagai berikut: 

a) Audio 

a. Dialog 

Dialog berisi  kata-kata.  Dialog dapat digunakan  untuk 

menjelaskan  hal tokoh  atau  peran.  Menggerakkan  plot 

maju dan membuka fakta 2) Sound EffectSound effect 

adalah bunyi-bunyian yang digunakan untuk 

melatarbelakangi adegan yang berfungsi sebagai penunjang 

sebuah gambar untuk membentuk nilai dramatik dan 

estetika sebuah adegan. 

b) Visual 

i. Angle 
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Angle kamera dibedakan menurut karakteristik dari gambar 

yang dihasilkan ada tiga, yaitu: 

a. Straight  Angle,  yaitu  sudut  pengambilan  gambar 

yang normal. Biasanya ketinggian kamera setinggi 

dada dan sering dugunakan pada acara yang 

gambarnya tetap yang mengesankan situasi normal. 

Bila pengambilan straigh angle secara zoom in 

menggambarkan ekspresi wajah objek atau pemain 

dalam memainkan karakternya. sedangkan 

pengambilan straigh angle secara zoom 

outmenggambarkan  secara menyeluruh ekspresi 

gerak tubuh objek atau pemain. 

 

b. Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari 

tempat letaknya lebih rendah dari objek. Hal ini 

membuat seseorang nampak kelihatan mempunyai 

kekuatan  menonjol  dan  akan  kelihatan 

kekuasaannya. 

 

c. High Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari 

tempat yang lebih tinggi dari objek. Hal ini 

memberikan kepada penonton suatu kekuatan atau 

superioritas. 

 

 

ii. Pencahayaan atau Lighting 

Pencahayaan adalah tata lampu dalam film. Ada dua 

macam tata  lampu  yang  dipakai  dalam produksi  yaitu 

natural light (matahari) dan artificial light (buatan), misalnya 

lampu. 
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iii. Teknik pengambilan gambar 

Teknik atau cara pengambilan gambar merupakan suatu 

hal yang penting dalam proses penciptaan simbol dalam film. 

Sutradara dapat mencoba shot-shot dengan mengombinasikan 

close up dengan medium close up atau long shot dengan 

ekstreme close up, begitu seterusnya. Jika sutradara ingin 

menciptakan penyambungan gambar yang  indah  maka  harus  

mengerti  arti  dan  makna  dari setiap shot. Berikut adalah 

sembilan  shot size  (ukuran gambar) yang perlu dipahami: 

(a)    Ekstreme Long Shot (ELS) 

Shot ini digunakan apabila ingin mengambil gambar yang 

sangat-sangat jauh, panjang, luas, dan berdimensi lebar 

(b)   Very Long Shot (VLS) 

Shot ini digunakan untuk mengambil gambar yang panjang,   

jauh,   dan   luas   yang   lebih   kecil   dari Ekstreme Long 

Shot. 

 

(c)   Long Shot (LS) 

Ukuran (framing) LS adalah gambar manusia seutuhnya dari 

ujung rambut hingga ujung kaki. 

(d)   Medium Long Shot (MLS) 

Ukuran (framing) MLS adalah gambar manusia dari ujung 

rambut hingga lutut. 

(e)   Medium Shot (MS) 
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Ukuran (framing) MS adalah gambar manusia dari ujung 

rambut hingga perut. MS biasanya digunakan sebagai 

komposisi gambar terbaik untuk wawancara. MS juga 

dikenal sebagai potrait format atau posisi pas foto. 

(f)   Medium Close Up (MCU) 

Ukuran (framing) MCU adalah ukuran manusia dari ujung 

rambut hingga dada. Kalau MS dapat dikategorikan sebagai 

komposisi potret setengah badan dengan background    yang 

masih bisa dinikmati,  MCU  justru  lebih  menunjukkan  profil 

dari objek yang direkam (g)   Close Up (CU) 

CU ini komposisi gambar yang paling populer dan usefull.  

CU  merekam  gambar  penuh  dari  leher hingga ujung 

kepala. CU juga bisa diartikan sebagai komposisi yang fokus 

kepada wajah. 

(h)   Big Close Up (BCU) 

BCU lebih tajam dari CU. BCU merekam gambar penuh 

kepala. Pada teknik ini, kedalaman pandangan mata,  

kebencian  raut  wajah,  emosi,  adalah ungkapan-ungkapan 

yang terwujud dalam komposisi ini. 

 

(i)   Extreme Close Up (ECU) 

Kekuatan  ECU  adalah  pada  kedekatan  dan ketajaman 

yang hanya fokus pada satu objek. Misalnya, dapat ECU 

pada hidung, mata atau alis saja. 

4) Setting 
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Setting yaitu tempat atau lokasi untuk mengambil sebuah visual 

dalam film. 

 

d. Karakteristik Film 

Karakteristik film yang spesifik, yaitu layar yang 

lebar, pengambilan gambar, konsentrasi penuh, dan 

identifikasi psikologis 

 a) Layar yang Penuh 

Kelebihan media film dibandingkan dengan televisi adalah layar  

yang  penuh  yang  digunakan  untuk  pemutaran  film lebih  

berukuran  besar  atau  luas.  Dengan  layar  film  yang luas, telah 

memberikan keleluasaan penontonnya untuk melihat adegan-

adegan yang disajikan dalam film. 

b) Pengambilan Gambar 

Teknik pengambilan gambar dapat dilakukan atau dapat 

memungkinkan dari jarak jauh atau extreme long shot dan 

panoramic shot. Pengambilan gambar yang seperti ini dapat 

memunculkan  kesan  artistik  dan  suasana  yang sesungguhnya. 

c) Konsentrasi Penuh 

Bioskop merupakan tempat yang memiliki ruangan kedap suara, 

sehingga pada saat menonton film, penonton akan fokus  pada  

alur  cerita  yang  ada  di  dalam  film  tersebut. Tanda adanya 

gangguan dari luar. 

d) Identifikasi Psikologis 

Konsentrasi  penuh  saat  penonton  menonton  di  bioskop, 

tanpa disadari dapat membuat penonton benar-benar menghayati   



 

 

 

 

41 
 

 

 

apa   yang   ada   di   dalam   film   tersebut. Penghayatan yang 

dalam dapat membuat penonton secara tidak sadar menyamakan 

diri mereka sebagai salah seorang pemeran dalam film tersebut. 

Menurut jiwa sosial,gejala seperti  ini  disebut  sebagai  

identifikasi  psikologis  (Vera, 2015: 92). 

e. Jenis-jenis Film 

Dalam perkembangannya, baik karena kemajuan teknik- teknik 

yang semakin canggih maupun tuntutan massa penonton, pembuat 

film semakin bervariasi. Jenis-jenis film menurut Fachrudin (2012: 

315-316) dapat digolongkan sebagai berikut: 

 

a) Action/ Laga 

Film yang bertema laga dan mengetengahkan perjuangan  

hidup  dengan  bumbu  utama  keahlian  setiap tokoh  untuk  

bertahan  dengan  pertarungan  hingga  akhir cerita. Kunci sukses 

dari jenis film ini yaitu kepiawaian sutradara untuk menyajikan aksi 

pertarungan secara apik dan detil sehingga penonton merasakan 

ketegangan yang terjadi. 

b) Comedy/ Humor 

Humor adalah jenis film yang mengandalkan kelucuan sebagai 

faktor penyajian utama. Jenis film ini tergolong paling disukai, dan 

merambah segala usia segmentasi penonton.  Tetapi,  termasuk  

paling  sulit  dalam menyajikannya, bila kurang waspada komedi 

yang ditertawakan terjebak dalam humor yang slaptick, terkesan 

memaksa  penonton  untuk  tertawa  dengan  kelucuan  yang yang  

dibuat-buat.  Salah  satu  kesuksesannya  yaitu memainkan  

seorang  tokoh  humoris  yang  sudah  d i kena l  masyarakat  
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untuk  memerankan  tokoh  dalam  film,  seperti layaknya 

menghibur penonton. 

 

c) Roman/ Drama 

Roman-Drama adalah jenis film yang populer di kalangan 

masyarakat penonton film. Faktor perasaan dan realita kehidupan 

nyata ditawarkan dengan senjata simpati dan empati penonton 

terhadap tokoh yang diceritakan. 

 

d) Mistery/ Horor 

Mistery/ horor adalah jenis film khusus dunia perfilman. 

Dikatakan jenis khusus karena meski cakupannya sempit dan 

berkisar pada hal-hal yang itu-itu saja, namun jenis ini cukup 

mendapat perhatian yang lebih dari penonton. 

 

e) Dokumenter 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, film dokumenter adalah 

dokumentasi dalam bemtuk film mengenai suatu peristiwa 

bersejarah atau suatu aspek seni budaya yang mempunyai makna 

khusus agar dapat menjadi alat penerang dan alat pendidikan 

(Depdikbud, 2005: 242). Film dokumentasi/ film non-fiksi adalah 

rekaman gambar seremonial organisasi (kegiatan formal) atau pun 

kegiatan tradisional/adat (life style) yang direkam untuk 

kepentingan pribadi atau dipublikasikan. Film dokumentasi sering 

diproduksi pada kegiatan penting suatu instansi 

pemerintahan/swasta  serta  rekaman  pernikahan  atau  upacara 



 

 

 

 

43 
 

 

 

adat tradisional. Karya dokumenter merupakan film yang 

menceritakan sebuah kejadian nyata degan kekuatan ide-ide  

kreatornya  dalam  merangkai  gambar-gambar menarik menjadi 

istimewa secara keseluruhan. 

Fachrudin (2012: 322-333) juga menyebutkan bahwa film  

dokumenter  memiliki  beberapa  jenis-jenis  filmnya, yaitu: 

dokumenter laporan perjalanan, dokumenter sejarah, dokumenter 

potret/ biografi, dokumenter perbandingan/kontradiksi, dokumenter 

ilmu pengetahuan, dokumenter nostalgia, dokumenter rekontruksi, 

dokumenter investigasi, dokumenter eksperimen/seni, dokumenter 

buku harian dan dokumenter drama. 

 

f. Pesan dalam Film 

Pesan dan film merupakan dua hal yang saling berkaitan. 

Kelebihan film sebagai media penyampaian pesan yaitu karena film 

bersifat audio visual. Menurut Aziz (2004: 154), keunikan film sebagai 

media penyampaian pesan, antara lain: 

1. Secara psikologis, penyuguhan secara hidup dan tampak 

yang dapat berlanjut dengan animation memiliki kecenderungan 

yang unik dalam keunggulan daya efektifnya terhadap penonton. 

2. Media film yang menyuguhkan pesan hidup dapat mengurangi 

keraguan apa yang disuguhkan dan lebih mudah diingatKekuatan   

dan   kemampuan   film   menjangkau   banyak segmen sosial, 

memiliki potensi untuk memengaruhi khalayaknya. Film 

merupakan bayangan yang diangkat dari kenyataan hidup yang 

dialami dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebabnya selalu ada 

kecenderungan untuk mencari relevansi antara film dengan 

realitas kehidupan. Apakah film itu film drama, yaitu film yang 

mengangkat tentang kejadian dan peristiwa hidup, atau film yang 
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sifatnya realisme, yaitu film yang mengandung relevansi dengan 

kehidupan keseharian (Sobur, 2003: 127-128). 

 

Film merupakan media komunikasi yang berfungsi untuk 

menyampaikan  pesan.  Pesan  (message)  dalam proses  

komunikasi tidak lepas dari simbol dan kode, karena pesan 

dikirim komunikator kepada  komunikan  yang  terdiri  atas  

rangkaian  simbol  dan  kode. Kode dapat dibedakan atas dua 

macam, yaitu  kode verbal (bahasa) dan kode non-verbal 

(isyarat) (Cangara, 2006: 103). Melalui dua kode inilah fungsi 

film sebagai penyampai pesan menjadi lebih efektif.  Berbeda  

dengan  media  lainnya  seperti  media  cetak,  film dapat 

dinikmati dengan mata dan telinga. Dengan kata lain teknik 

audio-visual yang dimiliki film sangat efektif dalam memengaruhi 

penontonnya, baik sikap, perasaan maupun tindakan penonton. 

Berdasarkan hal tersebut, pesan dan film merupakan dua 

hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam penyampaian pesan verbal 

maupun non-verbal melalui sebuah proses komunikasi tentu 

memerlukan  sebuah  media  untuk  menyampaikan  pesan 

kepada komunikan. Film merupakan salah satu media yang bisa 

digunakan sebagai alat dalam menyampaikan pesan. 

C. Semiotika Roland Barthes 

Semiotika adalah ilmu tentang tanda, istilah semiotika 

berasal dari bahasa yunani semeion yang berarti “ tanda “ secara 

etimologi, semiotikadihubungkan dengan kata sig, signal. Tanda 

ada dimana-mana dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari 

manusia. Barthes lahir tahun 1915 dari keluarga kleas menegah 
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protestan di Cherbourg dan di besarkan di bayonne, kota kecil 

dekat pantai Atlantik di sebelah barat daya prancis. Ayahnya, 

seorang perwira angkatan laut, meninggal dalam sebuah 

pertempuran di Laut Utara sebelum usia Barthes genap mencapai 

satu tahun. Sepeninggal ayahnya ia kemudian diasuh oleh ibu, 

kakek, dan neneknya. Antara tahun 1943 dan 1947 ia menderita 

penyakit tuberkulosa (TBC). Masa-masa istirahatnya dia 

memanfaatkat dengan membaca banyak hal, sehingga kemudia 

dia berhasil menerbitkan artikel dan setahun kemudian, dia 

kembali ke paris dan masuk Universitas Sorbonno mengambil 

bahsa Latin, Sastra prancis dan klisik. Pada tahun 1976, Barthes 

diangkat sebagai profesor semiologi literer di College de France 

karena itulah memberikan banyak sumbangan ilmu pada dunia 

semiotika dengan buku-buku dan pengabdiannya. Tahun 1980 dia 

meninggal Pada usia 64 tahun, akibat ditabrak mobil di jalanan 

paris.15 Barthes telah banyak menulis buku, karya-karya pokok 

Barthes dalam bukunya yang terkenal, S / Z (1970), dengan judul 

cukup aneh, buku ini merupakan salah satu contoh bagus tentang 

cara kerja Barthes. Di sini Barthes menganalisis sebuah novel 

kecil yang relatif kurang dikenal, berjudul Sarrasine, ditulis oleh 

sastrawan prancis abad ke-19, Honore de Balzac. 

Dalam penelitiaJhon Lechte, buku ini ditulis Barthes 

sebagai upaya untuk mengeksplisitkan kode-kode narasi yang 



 

 

 

 

46 
 

 

 

berlaku dalam suatu naska. Barthes berpendapat bahwa 

sarrasine ini terangkai dalam kode rasionalisasi, suatu proses 

yang mirip denga yang terlihat dalam retorika tentang tanda 

mode. Lima mode yang ditinjau Barthes. Pertama, kode 

Hermeutika, orang dapat mendaftar beragam istilah (formal) 

sebuah teka-teki (enigma) dapat dibedakan, diduga, 

diformulasikan, dipertahankan dan akhirnya dapat disingkap. 

Kode ini disebut pula sebagai suara kebenaran (The Voice of 

Truth). Kedua, kode proaretik (suara empirik), merupakan 

tindakan naratif dasar (Basic Naratif Action) yang tindakan-

tindakannya dapat terjadi dalam berbagai sekuen yaang mungkin 

diindikasikan. Ketiga, kode budaya (suara ilmu), sebagai referensi 

kepada sebuah ilmu atau lembaga pengetahuan.Biasanya orang 

mengindikasikan ilmu pengetahuan (fisika, fisiologi, psikologi, 

sejarah, dan lain-lainnya), tanpa cukup jauh mengkontruksi atau 

merekontruksi, budaya yang mereka ekspresikan. Keempat, kode 

semik, (petanda dari konotasi atau pembicaraan yang ketat) 

merupakan kode relasi penghubung (medium relatif code) sebuah 

komentator dari orang, tempat, objek petanda adalah karakter 

(sifat, atribut, predikat). Kelima, kode simbolik (tema) bersifat tidak 

stabil dan dapat di masuki melalui beragam sudut pendekatan.  

Dalam tradisi semiologi yang mengikuti Saussure, model 

tanda linguistik juga ditransferkan ke tand non linguistik.Hal ini 
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sesuai dengan program kajian semiotika.Teori Barthes hampir 

secara harfia diturunkan dari teori bahasa menurut de Saussure. 

Semiotik Barthes disebut ”semiotik cultural”. Karena sebuah 

struktur adalah sesuatu yang sifatnya abstrak (berada dalam 

kognisi manusia), sifatnya tidak pragmatis karena tidak bertolak 

dari sesuatu yang secara konkret dapat di indra. Ini sesuai 

dengan konsep de Saussure tentang signifiant yang disebut 

sebagai “Citra akustik” (dan bukan entitas akustik). Menurut de 

Saussure, tanda bahasa menjadi bermakna karena kita 

memahami hubungan antara signifiant dan signifie . Dalam 

terminologi Saussure, penanda dan petanda merupakan 

komponen dari tanda ”. berikut ini adalah tanda menurut Barthes 

yaitu:” istilah tanda yang di definisikannya sebagai perkawinan 

antara penanda dan petanda (diibaratkannya dengan bagian 

depan dan bagian belakang selembar kertas) atau kesatuan 

antara imaji bunyi dan konsep.” Sebelum Saussure menggunakan 

kata penanda dan petanda, istilah tanda menjadi ambigu karena 

istilah ini cenderung di indentifikasi hanya dengan penanda, 

kecendrungan yang mati-matian di hindari Saussure. Setelah di 

bimbingkan some dan seme, bentuk dan ideal, imaji, dan konsep, 

Saussure akhirnya berketetapan hati memilih istilah penanda dan 

petanda yang bersatu membentuk tanda.  
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De Saussure menggunakan istilah signifiant (penanda) 

untuk segi bentuk suatu tanda, dan signifie (petanda) untuk segi 

maknanya. Dengan demikian, de Saussure dan para pengikutnya 

(antara lain Roland Barthes) melihat tanda sebagai sesuatu yang 

menstruktur (proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda 

dan petanda) dan terstruktur (hasil proses tersebut) di dalam 

kognisi manusia. Saussure menjelaskan tanda sebagai kesatuan 

yang tak dapat dipisahkan dari dua bidang, seperti halnya 

selembar kertas bidang penanda untuk menjelaskan „bentuk‟ atau 

„ekspresi‟ dan bidang petanda untuk menjelaskan konsep atau 

makna. Dalam teori de Saussure, signifiant bukanlah bunyi 

bahasa secara konkret, tetapi merupakan citra tentang bunyi 

bahasa (image acoutique). Dengan demikian, apa yang ada 

dalam kehidupan kita dilihat sebagai ”bentuk” yang mempunyai 

”makna” tertentu. Masih dalam pengetian de Saussure, hubungan 

antara bantuk dan makna tidak bersifat pribadi, tetapi sosial, yakni 

didasari oleh “kesepakan” (konvensial) sosial. Berikut ini adalah 

salah satu konsep yang di kembangkan oleh Barthes yang 

relevan dalam kaitan dengan semiotika yaitu konsep denotasi dan 

konotasi. 

Barthes di sini juga mengembangkan model dikotomis 

penanda-petanda menjadi dinamis. Istilah signifiant menjadi 

ekspresi [E] dan signifie menjadi isi [C] namun Barthes 
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mengatakan bahwa antara E dan C harus ada relasi [R] tertentu. 

Sehingga terbentuk tanda [sign,Sn]. Ini suatu konsep struktural, 

seperti yang di kemukakan De Suasuure namun, konsep relasi [R] 

ini membuat teori tentang tanda lebih mungkin berkembang, 

karena [R] ditetapkan oleh pemakai tanda. Menurut Barthes, [E] 

dapat berkembang dan membentuk tanda baru, sehingga ada 

lebih dari satu penanda dengan [C] yang sama. Semiotik Barthes 

melihat adanya suatu proses dalam pemaknaan tanda yang tidak 

hanya berhenti pada denotasi “prosesprimer”, tetapi berlanjut 

pada peoses penafsiran yang dapat kita identifikasi sebagai 

konotasi “proses sekunder”.18 Tahap pertama adalah dasar 

(disebut sistem primer yang terjadi pada saat tanda dicerap untuk 

pertama kalinya, yakni adanya R1 antara E1 dan C1. Inilah yang 

disebut denotasi, yakni pemaknaan secara umum di terima dalam 

konvensi dasar sebuah masyarakat. Namun, pemaknaan tanda 

tidak pernah terjadi hanya pada tahap primer. Proses itu akan di 

lanjutkan dengan pengembangannya pada sistem sekunder, 

yakni R2, antara E2 dan C2. Di sini ada relasi baru (R2). Sistem 

sekunder adalah suatu proses lanjutan yang mengembangkan 

segi [E] maupun [C]. proses pengembangandari sistem primer itu 

mengikuti dua jalur. Jalur pertama adalah pengembangan pada 

segi [E]. hasilnya adalah suatu tanda mempunyai lebih dari satu 

[E] untuk [C] yang sama. Ini disebut proses metabahasa. 



 

 

 

 

50 
 

 

 

Metabahasa adalah sistem yang ranah isinya sudah sendirinya 

merupakan suatu sistem penandaan, atau di katakan juga, 

semiotika yang mengenai semiotika. Jalur kedua adalah 

pengembangan pada segi [C] hasilnya adalah suatu tanda 

mempunyai lebih dari satu [C] untuk [E] yang sama. 

Pengembangan makna [C] seperti ini di sebut konotasi. Konsep 

konotasi ini tentunya di dasari tidak hanya oleh paham kognisi. 

Dalam kaitan dengan pemakai tanda, kita juga dapat 

memasukkan perasaan [aspekemotif] sebagai salah satu faktor 

yangmembentuk konotasi. Sistem skunder yang berorientasi pada 

[C] adalah perluasan segi petanda (isi), sedangkan segi 

penandanya tidak berubah. Proses konotasi terjadi apabila 

hubungan timbul R baru yang seringkali tidak sesuai lagi sistem 

primernya. Roland Barthes mengembangkan dua sistem penanda 

bertingkat yang disebut denotasi dan konotasi. Sistem denotasi 

adalah sistem pertanda tingkat pertama yang terdiri dari rantai 

penanda dan pertanda, yakni hubungan matrealitas penanda atau 

konsep abstrak dibaliknya. Pada sistem konotasi atau sistem 

penandaan tingkat kedua rantai penanda, petanda pada sistem 

denotasi menjadi sistem penanda dan seterusnya berkaitan 

dengan pentanda yang lain ada rantai pertandaan lebih tinggi. 

Denotasi dan konotasi merupakan dua tingkatan penanda dan 

petanda milik Roland Barthes yang berpotensi menghasilkan 
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makna yang bertingkattingkat. Denotasi adalah tingkat 

pertandaan yang menghubungkan antara penanda dan petanda 

yang menghasilkan makna eksplisit, langsung dan pasti. 

Sedangkan konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan 

hubungan antara penanda dan petanda yang di dalamnya 

beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung dan tidak 

pasti sehingga berimplikasi terbukanya kemungkinan yang masuk. 

Konotasi menciptakan makna lapis kedua, yang terbentuk ketika 

penanda di kaitkan dengan berbagai aspek psikologi seperti 

perasaan, emosi atau keyakinan. 

Gambar Peta Tanda Roland Barthes 1. signifer (Penanda) 

2. Signifed (Petanda) 3. Denotative sign (Tanda Denotatif) 4. 

Connotative signifer (Penanda Konotatif) 5. Connotatve (Petanda 

Konotatif) 6. Connotative sign ( Tanda Konotatif) (Sumber : 

Barthes)  

Dalam peta Roland Barthes terlihat bahwa tanda denotatif 

(3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi pada saat 

bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif 

(4).Dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan, namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang melandasi keberadaannya. Denotasi adalah apa 

yang digambarkan tanda pada suatu objek, sedangkan konotasi 

adalah bagaimana menggambarkan tanda suatu objek. 
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D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

PESAN MORAL ISLAMI DALAM 

FILM SURGA YANG TAK 

DIRINDUKAN 

ANALISI SEMIOTIKA ROLAND 

BARTHES 

1. Denotasi 
2. Konotasi 
3. Makna 

PESAN AKHLAK ISLAMI 

1. Verbal 

2. Non Verbal 

MORAL / AKHLAK 

1. Akhlak tercela 

2. Akhlak terpuji 

FILM SURGA YANG TAK 

DIRINDUKAN 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitarif. Penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang didalamnya diperoleh dari lapangan, baik 

berupa lisan maupun data tertulis atau dokumen. Sedangkan maksud 

dari kualitatif adalah penelitian yang mempunyaai tujuan untuk 

memahami fenomena yang dialami langsung oleh subjek peneliti 

dengan menjelaskan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengn 

memafaatkan metode ilmiah (Maleong, 2010: 6). 

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengetahui pesan-

pesan  moral dalam film Surga  Yang  Tak  Dirindukan adalah 

pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah  

pemrosesan  dalam  data  ilmiah  dengan  tujuan memberikan   

pengetahuan,   membuka   wawasan   baru dan menyajikan fakta 

(Krippendorff, 1993:15). Secara teori, penulis menggunakan analisis isi 

agar penulis mampu mengetahui apa makna pesan akhlak dalam film 

Surga Yang Tak Dirindukan dengan menggambarkan dan menguraikan 

secara faktual apa yang telah dilihat dan ditemukan dari objek penelitian 

ini. 
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B. Definisi Konseptual 

1) Akhlak 

Batasan ruang lingkup akhlak dalam penelitian ini adalah 

akhlak tercela (akhlaqul madzmumah) dan akhlak terpuji (akhlaqul 

mahmudah) yang bersumber dari Alquran dan hadist. Akhlak 

tercela (akhlaqul madzmumah) yaitu berupa dengki, iri hati, 

sombong, munafik, dan riya. Akhlak terpuji (akhlaqul mahmudah) 



 

 

55 

 

55 

 

meliputi sabar, istiqomah, memelihara amanah, adil, kasih sayang, berani, 

bersifat kuat, menepati janji, ridla, dan tawadhu’. 

 

2) Pesan 

Pesan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pesan verbal 

dan non-verbal dalam film Surga Yang Tak Dirindukan. Pesan  

verbal  berupa  dialog  dan  sound  effect.  Dialog berisi kata-kata 

yang dapat dipahami maksudnya dari kecepatan pengucapan kata 

dan intonasi suara, sedangkan sound effect     yaitu     dari     

bunyi-bunyian     y a n g  video film Surga Yang Tak Dirindukan 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. 

 

C. Teknik Analisis Data 

Pada   penelitian   ini,   peneliti   menggunakan   teknik analisis 

isi (content analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih 

data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis  isi memiliki  

pendekatan sendiri  dalam menganalisis data. Secara umum 

pendekatan ini berasal dari caramemandang obyek analisisnya 

(Krippendorff, 1991:15). 

Penelitian dengan analisis isi (content analysis) digunakan 

untuk memperoleh katerangan dari isi komunikasi yang disampaikan 

melalui lambang yang terdokumentasi atau dapat  didokumentasikan,  

sehingga  diperoleh suatu  hasil  atau pemahaman terhadap isi pesan 

komunikasi yang disampaikan media massa, kitab suci, atau sumber 

yang lain secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologi 

(Tobroni, 2001:154) Menurut Bungin (2007:167) cara kerja atau logika 

analisis   data   ini   sesungguhnya   sama   dengan   kebanyakan 
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analisis data kuantitatif. Peneliti memulai analisis dengan 

menggunakan  kategori-kategori  tertentu,  mengklasifikasikan data 

tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu serta melakukan 

prediksi dengan teknik analisis yang tertentu pula. Secara lebih jelas, 

alur analisis dengan menggunakan teknik Content Analysis., yaitu: 

1.  Pengumpulan data 

Data yang peneliti kaji dalam penelitian ini adalah berupa video 

dari film Surga Yang Tak Dirindukan dan data-data yang 

besangkutan dengan penelitian ini baik dari buku, skripsi, jurnal, 

maupun dari website. 

2.  Unit Analisis Data 

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah sumber informasi 

yang diolah pada tahap analisis dengan menganalisis   pesan   

akhlak   terkait   akhlak   berpoligamai dalam film Surga Yang Tak 

Dirindukan. 

3. Kategorisasai data 

Setelah data terkumpul, pada tahap ini peneliti 

mengkategorisasikan yaitu menyusun data berdasarkan kategori 

atau penggolongan yang sesuai dengan unit analisis yang dikaji  

dari  video film Surga  Yang  Tak  Dirindukan, yaitu  dengan  

menganalisis pesan  akhlak terpuji (akhlaqulmahmudah) dalam 

keluarga yang melakukan praktek poligami. 

 

D. Analisis data 

Setelah tahap pengumpulan data, kategorisasi dan klasifikasi 

data, kemudian peneliti mendeskripsikan pesan akhlak yang 

disampaikan dalam film Surga Yang Tak Dirindukan 
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Penelitian   ini   menggunakan   analisis   semiotika   dengan   

pendekatan Roland Barthes. Tugas analisis semiotika adalah 

merekontruksi  sistem hubungan tanda-tanda  itu,  karena  pada  

dasamya  makna  suatu  tanda  atau  makna  bawaan yang 

bersifatnya  alamiah dan tak berubah, melainkan  makna lahir dari 

hubungan tersebut mencakup tanda-tanda  yang ada. 

Berikut   adalah   Tabel   untuk   mempermudah   memahami   

tanda-tanda dalam film, dari sistem denotasi, konotasi dan makna . 

 

Tabel: Denotasi, Konotasi dan 

Makna 

 

DENOTASI KONOTASI MAKNA 

Narasi/Dialog maupun 
pendeskripsian 
adegan yang 
mengindikasikan 
adanya pesan moral 
dari pemain 

Interpretasi penelitian 
dengan cara 
menjelaskan maksud 
dari narasi dialog 
maupun adegan dari 
para pemain 

Penyebutan atau 
penanaman sikap 
yang mendeskripsikan 
makna pesan seperti 
apakah dialog dan 
adegan yang akan 
diteliti nanti 



 

 

 

 

58 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.HASIL ANALISIS DATA 

 1.Deskripsi Film Surga Yang Tak Dirindukan 

a. Profil Film Surga Yang Tak Dirindukan 

Film Surga Yang Tak Dirindukan merupakan film yang 

diangkat dari novel karya Asma Nadia yang berjudul Istana Kedua. 

Penulis naskah film ini adalah Alim Sudio. Dalam film ini  Alim  Sudio  

mengedepankan  cerita  poligami  yang  masih adanya pro dan kontra 

apalagi dilakukan oleh masyarakat Indonesia. 

Salah satu film yang paling diminati di tahun 2015 ini dibintangi  

oleh  Fedi Nuril dan Laudya  Cynthia  Bella sebagai pemeran utama. 

Ditambah lagi dengan Raline Shah sebagai pemeran pendukung 

dalam film ini.   Pertemuan Pras dan Arini terjadi karena seorang anak 

laki-laki yang jatuh dari sepeda dan kemudian Pras dan dua temannya 

menolong anak laki-laki tersebut. Pras membawa anak tersebut ke 

masjid hingga mempertemukan Pras dengan Arini. 

Film yang dirilis pada 15 Juli 2015 ini mampu menarik 

perhatian penonton. Film yang diproduksi oleh MD Pictures ini menjadi 

film Indonesia dengan penjualan tiket terbanyak di tahun 

2015 mencapai 1.523.700 tiket (Aya Manyun, 2016). 

Kesuksesan dalam pembuatan film ini tentu tidak lepas dari tim 

produksi dan aktor yang hebat yang telah mengerahkan segala  

tenaga  dan  pikirannya  demi  hasil  yang  memuaskan. Berikut tim 
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produksi, aktor, dan penghargaan yang diraih film Surga Yang Tak 

Dirindukan. 

Tabel 1. Tim Produksi film Surga Yang Tak Dirindukan. 

No Nam

a 

Jabata

n 1. Kunt Agus Director 

2. Manoj Punjabi Producer 

3. Dhamoo Punjabi Executive Producer 

4. Shania Punjabi Creative Producer 

5. Hanung Bramantyo CO – Producer 

6. Zairin Zain CO - Creative Producer 

7. Dian S. Faisal 

 

Hendrayani R 

Associate Producer 

8. Ajish Dibyo Line Producer 

9. Asma Nadia Based  On  The  Best  –  

Selling 

 

Novel 

10. Alim Sudio 

 

Team MD 

Screenplay 

11. Ipung Rachmat Syaiful Director of Photography 

12. Tya Subiakto Satrio 

 

Krisna Purna 

Musik 

13. Cesa David 

Luckmansyah 

Penyunting Gambar 

14. Satrio Budiono Sound Designer 

15. Sutrisno Sound Recordist 

16. Allan Sebastian Art Director 

17. Darto Make-Up 

18. Retno Ratih 

Damayanti 

Kostum 

19. Sanjay Mulani 

 

Widhi Susila Utama 

Casting 

 

Sumber: Credit Title Film Surga Yang Tak Dirindukan 
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Tabel 2. Pemeran Film Surga Yang Tak Dirindukan 

No Nam

a 

Sebag

ai 1. Fedi Nuril Prasetya 

2. Laudya Cynthia Bella Arini 

3. Raline Shah Mairose 

4. Kemal Pahlevi Amran 

5. Tanta Ginting Hartono 

6. Sandrina Michelle Nadia 

7. Zaskia Adya Mecca Lia 

8. Vitta Mariana Sita 

9. Hj. R.A.Y Sitoresmi Ibu Arini 

10. Landung Simatupang Ayah Arini 

 

Sumber: Credit Title Film Surga Yang Tak Dirindukan 

 

Tabel  3.  Daftar  penghargaan  yang  diterima  film  Surga  Yang  Tak 

Dirindukan 

Pengharga

an 

Kategori Penerima 

Festival      

Film 

-  Pemeran utama 

wanita 

-  Laudya Cynthi

a Bandung 

2015 

terpuji Bella  

 -  Pemeran        

pembantu 

  

 wanita terpuji -  Raline 

Shah 

 

Indonesia     

Box 

- Box     Office     

Movie 

- Surga    

Yang 

Tak 

Office       

Movie 

 terbaik  Dirindukan  

Awards 2016   - Surga    

Yang 

Tak 

 - Box     Office     

Movie 

 Dirindukan  

  terlaris - Fedi Nuril  

  terbaik  Bella  

  

 

 

 

 

Pemeran utama 

wanita 

 

terbaik 

 

 

- 

 

 

Raline 

Shah 

 

 - Pemeran     

Pendukung 
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  wanita terbaik - Surga    

Yang 

Tak 

 - Original      

soundtrack 

 Dirindukan,    

karya 
  terbaik  Melly 

Goeslaw 

dinyanyika

n 

Krisdayanti. 

, 

dan 

Pial

a 

Antem

as 

Film terlaris 2015-

2016 

- Surga    

Yang 

Tak 

201

6 

  Dirindukan  

Selebrita Film Indonesia 

terseleb 

- Surga    

Yang 

Tak 

Awards 2015  Dirindukan  

 

3. Sinopsis Film Surga Yang Tak Dirindukan 

 

 

 

 

 

 

 

Film Surga Yang Tak Dirindukan bercerita tentang Arini. Arini 

senantiasa merasa pernikahannya dengan Pras adalah pernikahan 

yang ideal, yang diimpikan setiap orang. Pada kenyataannya, mereka 

memang hidup bahagia dengan satu anak perempuan yang bernama 

Nadia. Mereka saling mencintai dalam rumah yang mereka miliki 

sendiri. Sekali pun Arini tidak lagi mengejar karirnya sebagai penulis, 

tapi dia bahagia mengabdikan dirinya sebagai istri dan ibu yang baik 

untuk keluarganya. Saat sahabatnya yang bernama Sita diributkan 

dengan masalah perselingkuhan suami dan poligami, Arini tetap 
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tenang, karena dia percaya Pras, laki-laki yang setia, yang tidak akan 

pernah menduakannya. 

Prasetya memang sosok laki-laki seperti yang dibayangkan  

Arini.  Dia  setia  dan  tidak  pernah mempertimbangkan poligami 

sebagai pilihan kehidupan perkawinannya. Namun takdir berkata beda 

saat Pras menolong seorang  perempuan  bernama  Mairose,  yang  

mengalami kecelakaan mobil di hadapannya. 

Meirose ternyata sengaja menabrakan diri karena frustasi. Dia 

baru saja ditipu oleh laki-laki yang berjanji hendak menikahi dirinya. 

Padahal diperutnya ada janin berusia 7 bulan. Mairose berhasil 

diselamatkan, namun dia mengalami koma. Sementara anak laki-

lakinya Akbar, lahir dengan selamat. Pras tidak tega meninggalkan 

bayi dan ibu yang ternyata hidup sebatang   kara   tersebut.   Mairose   

perlahan   membaik,   diluar dugaan. Dia melakukan percobaan bunuh 

diri lagi dengan naik ke atas gedung rumah sakit bersiap loncat. 

Mairose merasa di dunia ini  tidak  ada  laki-laki  baik.  Beruntung  

Meirose  diselamatkan Pras. Pras tidak tega pada Meirose, ia tidak 

ingin melihat orang meninggal dengan cara yang sama dengan ibunya 

yaitu dengan bunuh diri. Pras menolong Meirose dengan janji akan 

menikahinya, meyakinkan Meirose bahwa ia tidak main-main untuk 

menolongnya. Kemudian mereka menikah di rumah sakit setelah 

Meirose mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Tidak disangka, setelah pernikahan yang tidak biasa ini, Meirose 

sangat berbahagia dengan pernikahannya dengan Pras. Dengan 

demikian resmi sudah Pras melakukan poligami. Pras semakin hari 

semakin merasa bersalah pada Arini, sementara disisi lain, Meirose 

sangat mencintai Pras. Saat Pras berusaha menceritakan poligaminya 

pada Arini, ayah Arini   meninggal.   Suasana   semakin   berat   bagi   

Pras   saat mendengar pengakuan ibu Arini kalau ayahnya juga 
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poligami. Demi  kebahagiaan  Arini,  ibu  merahasiakan  poligami  

ayahnya dan ikhlas menerima takdirnya. Namun akhirnya kenyataan 

poligami    Pras    ini    tercium    juga    oleh    Arini.    Bahtera 

perkawinannya yang ideal, runtuh seketika. Arini terpuruk dalam 

mimpinya yang paling buruk. 

 

3.  Analisis Semiotika Roland Barthes 

Surga Yang Tak Dirindukan  merupakan  sebuah film 

bertemakan religius.   Surga  Yang  Tak  Dirindukan  rilis  pada  

tahun  2015  dan  di sutradarai oleh Kuntz Agus. Film ini 

menceritakan tentang kehidupan keluarga Arini. Kisah cinta pada 

pandangan pertama Arini dan Pras begitu indah. Pemikahan yang 

kemudian terwujud mendatangkan kebahagiaan lainnya  dengan  

hadimya  Nadia.  Sosok pras  yang baik  dan  setia  selalu 

menenangkan  Arini, berbagai  kisah perselingkuhan  yang dialami 

perempuan  di sekelilingnya, termasuk  sahabat dekatnya, tidak  

sekalipun mengusik kepercayaan Arini terhadap sang suami. 

Demi mewujudkan  rumah agar senantiasa menjadi  surge 

cintanya dan Pras,  Arini pun berusaha mengabdikan  diri 

sepenuh hati sebagai ibu dan  istri.  Tetapi  perjalanan  takdir  

kemudian  berujung  ujian bagi  cinta Arini  dan Pras.  Suatu hari, 

dalam perjalanan  menuju  kantor, Pras harus menolong sebuah 

mobil yang mengalami kecelakaan. Alangkah kagetnya Pras saat 

mengetahui korbannya adalah seorang perempuan dalam balutan 
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baju pengantin. Meirose yang berusaha bunuh diri setelah laki-laki 

yang berjanji   menikahi  temyata  menipunya.  Demi  

menyelamatkan  Meirose yang akan bunuh diri Pras dengan 

tegas dan penuh tanggungjawab  akan menikahi Meirose dan 

menjadi ayah bayi yang di lahirkan oleh Meirose.Berikut analisis 

semiotika Roland Barthes: 

 

B. Repsentasi  Makna Denotasi dan Konotasi Pesan Akhlak  
Ditampilkan  Film Surga Yang Tak Dirindukan 

 

 

Film  Surga  Yang  Tak Dirindukan  adalah  film yang bergenre  

drama yang bertemakan poligami terdapat nuansa Islam yang dominan 

dalam film ini. Adapun beberapa pesan yang dimaknai ketika 

masyarakat menontonnya  dalam film  ini terdapat  pesan-pesan  akhlak 

islami  terutama  untuk  para  istri yang dalam menyikapi bagaimana 

sikap ketika suami melakukan poligami. 

 

Makna pesan islami  dalam film ini kita patut memiliki  sikap 

yang ada pada Arini, istri yang kuat, sabar, penyayang, serta istri yang 

sholeha. Arini selalu meminta serta pasrahkan masaahnya pada Sang 

Maha Kuasa dalam menyelesaikan  setiap masalah yang dihadapinya.  

Dengan adanya hal-hal  yang positif yang di tampikan dalam adegan 

ini patut kita mengambil pelajaran untuk kedepannya. 



 

65 
 

 

 

Pesan akhlak islami akan menjadi pembahasan  dalam 

penelitian ini, melalui adegan-adegan  yang akan di tampilkan  

dan di jelaskan  secara lengkap sehingga pesan-pesan yang 

terkandung dapat dimengerti denganjelas. 

Visual Dialog  
 

 
Durasi 00:39:47 
 

"Arini: Bu apa menolong 

orang itu harus dengan 

cara menikahinya?" 

 
DENOTASI  

Dalam gambar ini terlihat Arini 

ekspresi wajah Arini kecewa, 

tatapan penuh emosi, dengan 

pakaian serba hitam, dan 

sedang berbicara dengan 

Ibunya. 

KONOTASI 
 
Dalam scene ini 

menggambarkan Arini sedang 

dalam keadaan  emosi dan 

marah. Arini sedang bertanya 

kepada ibunya  tentang  status  

wanita  yang  datang  dalam 

pemakaman  ayahnya " Bu, 

apa menolong orang itu harus 

dengan cara menikahinya?"  

pertanyaan  tersebut 

menandakan bahwa Arini tidak 

terima alasan Ayahnya 

berpoligami hanya untuk 

menolong seseorang dan rela 

menyakiti hati istri dan anaknya 

yaitu Arini. Karena status 

poligami  ayahnya baru  

diketahui  Arini  setelah  

kematian ayahnya dan Arini 

merasa tidak terimah dengan 
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keadaan tersebut. 

 
MAKNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ucapan Arini,   mengartikan   
bahwa  Arini  merasa  marah 
dengan   keputusan   Ayahnya   
yang   berpoligami   hanya 
dengan alasan untuk menolong. 
Arini meluapkan 
kekesalahannya kepada ibunya. 
Arini tidak mengerti mengapa   
ibunya   sangat   sabar   dan   
ikhlas   menerima kenyataan 
pahit ini selama berpuluh-puluh 
tahun lamanya 

Gambar. 4.1 Arini kecewa 

 

Dalam gambar secara makna  denotasi  bagaimana  

perasaan  Arini yang baru  ditinggal  ayahnya  sekaligus  baru  

mengetahui  pengakuan  ibunya  bahwa ayahnya mempunyai istri 

lagi. Makna konotasi bagaimana bisa ayah Arini berpoligami   

dengan  alasan  hanya  ingin  menolong   nyawa   seseorang,  

alasan seperti itu Arini sangat tidak terima. 

 

Pada adegan  ini, Arini baru  saja kehilangan  Ayahnya. 

Namun, dibalik duka  cita  mendalam  yang  ia  rasakan.Arini  

merasa  kecewa  dengan  kenyataan yang baru ia ketahui bahwa 

Ayahnya  selama ini memiliki istri lagi.  Dalam kata lain,  selama ini 

Ayah Arini berpoligami tanpa diketahui oleh dirinya. 
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Berapapun derajatnya, tiap orang pemah merasa kecewa. 

Kecewa merupakan  suatu  perasaan  dan  sekaligus  pemyataan   

rasa  tidak  sedang  akan sesuatu yang menimpa  seseorang. Tidak 

senang karena melihat apa yang terjadi pada diri sendiri atau bisa 

juga karena melihat kondisi di luar dirinya Misalnya, kecewa karena  

dirinya gagal dalam usaha dan ikut kecewa.   Karena  orang lain 

terutama  orang terdekat  tidak  mampu  memenuhi  cita-citanya  

dengan  kata  lain ketidak  senangan  itu  dicirikan  oleh  karena  

tidak  tercapainya   suatu  ekspetasi menurut  ukuran  orang yang 

bersangkutan.  Semakin  lebar deviasi atau menyempitan  

kenyataan  dibanding  dengan  ekspetasinya  berarti  semakin  

besar kekecewaannya. 
1Setelah sekian lama tidak mengtahui rahasia 

orang tuanya yang selama  bertahun-tahun   telah  dirahasiakan.   

Dengan  suasana masih  berduka  atas meninggal sang ayah, Arini 

sangat kecewa dengan pengakuan ibunya yang mengatakan bahwa 

ayahnya mempunyai  istri lagi dalam hal ini ayah Arini telah 

berpoligami. 

 

Dalam  kehidupan  sosial  terutama  di  dalam  sebuah  

keluarga  kita  di tuntut    untuk    saling   melengkapi    satu   sama   

yang    lainnya    di   antaranya sebagaimana hubugan baik antara 
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suami dan istri maupun hubungan baik antara orangtua dan anak-

anaknya. Dari sebuah kisah yang telah di ceritakan di atas, di mana  

sebuah pemyataan  dari  seorang  anak  yang patut  di 

pertimbagkan  untuk menjadi  bahan pembelajaran, tentang 

bagaimana  sikap poligami yang dilakukan sang ayah  hingga 

membuat  sang anak  bertanya  tentang  kondisi  keluarga  yang 

sedang di alaminnya. Pada dasamya  setiap orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk   mendukung   segala   impian   dari   ana-

anaknya,   orang   tua   mempunyai peranan  penting termasuk  

dalam pengambilan  keputusan  berpoligami.  Idealnya anak harus 

di libatkan jangan sampai ada beban moral dan psikologi yang 

membuntuti  kepribadian  sang  anak  ,   karena  setiap  anak   tentu  

mendambakan hidup dalam keluarga yang ideal. 

VISUAL DIALOG 

Duurasi 00:41:18 Meirose: kapan sih karnu akan 

kasih tau istri karnu?" 

DENOTASI Dalarn    garnbar   terlihat    

Meirose    bertanya kepada Pras 

yaitu suarninya 

KONOTASI Dalam       scene       ini       

adegan       tersebut 

rnengarnbarkan    Meirose     
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sedang    bertanya 

kepada Pras tentang hubungan 

mereka " kapan sih karnu akan 

kasih tau istri karnu?". Dalarn 

kalirnat tersebut Meirose ingin 

Pras segera rnernberihui Arini 

soal pemikahan rnereka, supaya 

tidak disernbunyikan lagi. 

MAKNA Meirose  rnerasa  takut  jika  

terlalu  terlalu  di tutupi 

hubungan mereka nanti akan 

terlihar buruk 

Gambar. 4.2  Meirose meminta Pras untuk jujur 

 

Jujur adalah kata yang indah didengar, tetapi tidak seindah 

rnengaplikasikan  dalarn kehidupan  sehari-hari.  Scene tersebut  secara 

denotasi rnenjelaskan bahwa kesiapan Pras untuk berkata jujur Meirose 

yang rnenanyakan kesiapan Pras kalau Pras telah rnenikah lagi.  Dan 

karena belurn kesiapan Pras untuk berkata jujur, ia rnasih rnencari 

waktu yang tepat untuk rnengatakannya kepada  Arini.  Sedangkan  

rnakna  konotasi  dalarn  scene  ini  adalah  seseorang selalu butuh 

waktu untuk rnengatakan sesuatu kebenaran. Banyak hal-hal yang 

rnenjadi pertirnbangan Pras dalarn berkata sebenamya pada Arini. Hal 

ini disebabkan   perasaan   yang   belurn   siapnya   rnenghadapi   sikap   

Arini   saat 
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mengetahui  hal tersebut,  dalam hal ini Pras tahu kalau Arini  

sangat membenci poligami. 

 

Adegan   ini  Pras  yang  sedang  bermain   dengan  anak  

Meirose  yaitu Akbar.  Kemudian,  Meirose  bertanya  kepada  Pras  

soal  status  pemikahannya apakah sudah diberitahu kepada Arini 

atau belum. Namun Pras belum memberitahukan kepada Arini 

karena menunggu waktu yang pas. 

 

Kejujuran  merupakan jalan yang lurus dan penuh 

keselamatan  dari azab di akhirat yang keras. Bahkan, tidak hanya 

untuk bersikap jujur, Allah juga memrintahkan   kita  untuk  bersama   

orang-orang   yang  jujur. 

Pesan   poligami   Pras   sebagai   suami   dalam   memutuskan   

poligami sebaiknya bersikap terbuka pada istri pertamanya, sebab 

izin untuk poligami sebaiknya  harus  dibicarakan  terlebih  dahulu.  

disini  sang  istri  berhak  tau  apa yang  menjadi  permasalahn  

dalam  urusan  rumah  tangga  mereka.  menjadi  istri kedua   

tidaklah   gampang   dengan   hubungan    yang   menjadi   rahasia.    

Rasa ketidaknyamanan   yang   dirasakan   Meirose,   ia   meminta   

Pras   berkata   jujur. Meirose  merasa  tak  enak  hati  dengan  Arini  
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istri pertama  dari Pras.    Memang pada   awalnya  akan  

merasakan   kepedihan   namun   dengan  jujur   orang  dapat 

percaya apa yang kita lakukan maupun kita kerjakan 

VISUAL DIALOG 

Durasi 00: 46:16 Tidak ada 

 Dalam gambar 

memperlihatkan Pras sedang 

menerima telpone dari Arini. 

Wajah Pras terlihat matanya 

tertutup dengan ekspresi 

wajah menujukkan 

penyesalan. 

 

DENOTASI Dalam  scene  ini  adegan  

diatas  menujukkan Pras   

sedang   menerima   telpone.   

Temyata telpone yang diterimah 

Pras yaitu dari Arini. Wajah Pras 

memperlihatkan Pras sangat 

menyesal,  karena  harus  

berbohong   kepada Arini kalau  

sebenaranya  Pras  sedang 

berada dirumah Meirose dan 

pulang telat 

 

KONOTASI Terlihat jelas bahwa poligami 

yang dilakukan Pras membuat 

ia harus berbohong kepada istri 

pertamanya dan membuat ia 

merasa tertekan karena harus 

marahasiakan hubunganya 

dengan Meirose. 

Gambar. 4.3 Pras berbohong 
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Secara makna  denotasi Pras sangat berat  hati ketika harus 

berbohongpada  istrinya,   Pras  masih  takut  pada  Arinbahwa  

sebenamya  Pras  berada dimmah istri kedua yaitu Meirose. Makna 

konotasi hal ini mengambarkan bagaimana   perasaan   suami  

ketika  hams   berbohong   pada   istri  yang   sangat dicintainya  

apalagi kebohongan  tersebut  adalah menikah  lagi tanpa 

persetujuan istri pertama.  Sifat berbohong  ini  adalah  sesuatu  

yang  tercelah  sebab  seorang suami adalah Imam dalam keluarga. 

 

Adegan Pras mendapat telpone  dari Arini. Pada saat itu 

Arini bertanya kepada  Pras  ia  akan  pulang  kerumahnya,  

karena   ia  sudah  masak  makanan kesukaan  suaminya  itu.  

Namun,  Pras  dengan  berat  hati  hams  berbohong  pada istri  

pertamanya  kalau  ia  akan  pulang  lamt  malam  karena  urusan  

pekerjaan. Padahal kenyatannya, Pras sedang berada di rumah  

Meirose  dan sedang makan malam disana. 

 

Berbohong  adalah cara atau strategi seseorang untuk 

menutupi  sesuatu hal  yang  dari  orang  laintidak  perlu  

mengetahui.  Contohnya,  berbohong   agar pasanga tidak merasa 

tersinggung  dan sakit hati akan perkataannya.  Berbohong agar 

pasangan  tidak  ikut campur  dalam umsan  atau masalanya  atau 
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berbohong untuk menutupi kesalahnnya. Menurut beberapa 

pendapat pasangan  suami, istri temyata  sebagaian  besar  alasan  

mereka  berbohong  pada  pasangannya  adalah untuk mencegah 

retaknya hubungan mereka. 

 

Ditinjau  dari segi hukum  syari'at pada dasamya  seorang 

laki-laki tidak perlu   mendapat   izin  dari  siapapun   dalam  urusan  

pernikahan.   Dan  berbeda dengan  perempuan   yang  hams   

mendapat   izin  dari  walinya   ketika   hendak menikah   terkait  

masalah  poligami   atau  menikah   tanpa  seizin  istri  pertama. 

Secara hukum  Islam  itu di perbolehkan  ,   akan tetapi  secara 

negara  tidk bisa  di benarkan kama tanpa ada seizin istri pertama 

kama.  Di situlah di lihat ketulusan dan kejujuran hati seorang istri 

dan keterbukaan seorang suami sebagaiman menyikapi masalah 

yang timbul dalam sebuah keluarga. 

 

Pesan Akhlak  suami berbohong  pada  istri mungkin  bisa  

saja, namun tergantung pada permasalahan  tapi apa yang 

dilakukan Pras sangatlah tidak baik dari sikap seorang laki-laki 

apalagi seorang suami. 

 



 

74 
 

 

 

 

VISUAL DIALOG 

 
 

Durasi 00:55:17 
 
 

"Apa pun itu pada kenyataannya  

kamu telah menikah dengan suami 

ku." 

 

DENOTASI Dalam  gambar  di atas 

menujukkan  ekspresi kemarahan 

dari Arini 

 

KONOTASI Pada scane tersebut menjelaskan 

bahwa ekspresi kemarahan 

ditunjukkan Arini saat melabrak 

kerumah Meirose terlihat sikap tidak 

terima Arini  dengan  pemikahan 

suaminya dengan Meirose. " 

apapun itu, pada kenyataannya 

kamu telah menikah dengan 

dengan suamiku". 

 

 

MAKNA Arini datang ke rumah Meirose 

dengan melabraknya karena 

mengetahui praktek poligami yang 

sudah dilakukan oleh Pras 

suaminya secara diam-diam 

Gambar 4.4 kemarahan Arini pada 

Meiroses 

 

Menurut Chaplin dalarn dictionary of pscyhology, bahwa 

rnarah adalah reaksi  ernosional akut yang tirnbul karena  sejurnlah  

situasi yang rnerangsang, termasuk ancarnan, agresi lahiria, 

pengekangan diri, serangan lisan, kekecewaan atau frustasi  dan 
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dicirikan kuat oleh sistern otornik, khususnya oleh reaksi baik• baik 

yang bersifat somatis atau jasrnania rnaupun yang verbal atau lisan. 
4
 

 

Rasa  rnarah  rnenjadi   suatu  rnarah  yang  dorninan  secara  

perilaku, kognitif, rnaupun fisiologi sewaktu seseorang rnernbuat pilihan 

sadar untuk rnengarnbil tindakan  untuk  rnengentikan  secara  langsung  

ancarnan  dari pihak luar.  Scene ini secara denotasi rnenjelaskan 

Arini sangat rnarah pada Meirose yang rnasuk kedalarn kehidupan ia 

dan Pras. Dan karena kernarahannya itu Arini tidak  rnau rnendengar  

penjelasan  apapun  dari  Meirose.  sebagai  seorang  istri Arini  sangat  

rnarah  rnengetahui jika  suarninya telah  rnenikah  lagi rneskipun 

dengan alasannya rnenyelarnatkan nyawa seseorang. Sedangkan 

rnakna konotasi scene ini apakah sernua istri akan tidak setuju dengan 

adanya poligarni dalarn rurnah tangga rnereka.  saat Arini rnengetahui 

hal tersebut Arini sangat rnarah sekali dengan cara-cara yang di 

lakukan Pras dan Meirose rnenurutnya itu adalah salah. 

 

Adegan  saat  sedang  rnernbersihkan  rurnah  seorang  

pernbantu  Arini datang  rnernbawa  sebuah  kertas  (nota  belanja)   di  

dalarn  saku  celana  Pras. Dengan penasaran Arini rnenghubungi 

nornor apotik yang tertera di dalarn yang tertera dalarn kertas tersebut, 

Arini pun rnenelpon alarnat tersebut tak di sangka Arini rnendengar 

suara Pras dan seorang wanita. Arini rnulai rnenciurn bau yang 
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http//www.Psikologizone.com/fase-perkembangan manusia (  1  

Desember 2017). 

tak beres tentang suaminya. Pada saat sampai di gang rumah 

Meirose, ia melihat suaminya  sedang  sedang  ingin  masuk  ke  

dalam  mobil  dan pada  saat  itu juga Meirose   mencium   tanggan   

suaminya   tersebut.   Kemudian   Arini   menemui Meirose dan 

masuk kedalam rumah Meirose dengan penuh kemarahan, terutama 

pada saat ia melihat di dinding rumah Meirose terdapat foto 

pemikahan  Merose dan Pras di rumah sakit. 

 

Kehadiran  orang  ketiga  merupakan  momok  menakutkan  

bagi kelangsungan  sebuah jalinan  kasih,  apalagi rumah  tangga.  

Masalah  ini  sangat berpotensi menghancurkan  hubungan yang 

sudah lama di jaga, kehadiran  orang ketiga  telah  membuat  Arini  

kehilangan  keharmonisan  bersama  suami. mengetahui 

penghianatan tersebut istri mana mana yang tak tinggal diam 

mereka adak beraksi keras karena tidak ingin menjadi  wanita 

bodah, ini dapat di pahami bahwa hampir seluruh wanita akan 

menolak apabila dimadu. 

 

Pesan   Akhlak,   istri   mana   yang   tidak   marah   bila   

dalam   rumah tanggannya  muncul  adanya  orang  ketiga.  Berat  

memang  ketika  mengahadapi situasi   adanya   orang   ketiga    

dalam   sebuah   hubungan,   karena   hubungan pemikahan  

http://www.psikologizone.com/fase-perkembangan
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memiliki  kewajiban  untuk  mengingatkan  suaminya agar tidak  lalai 

pada tanggung jawabnya  sebagai suami. 

 

VISUAL DIALOG 

Durasi: 01 :04:37 

 

Pras     sepertinya  aku ngak bisa 
nginap  disini Mei" 
 

 

DENOTASI Dalam gambar terlihat ekspresi 
wajah 
Pras datar sedang menggendong 
anak Meirose. 

K

K

O

N

O

T

A

S

I 

 

 

 
 
 

 

Pada   scene   ini  menjelaskan  

bahwa   ekspresi wajah Pras 

yang datar menujukkan   Pras 

sedan menjelasakan    pada    

Meirose.     Permasalahan antara  

1a  dan  Arini,  sikap  tenang  

Pras mengartikan bahwa Pras 

siap menaggung resiko 

hubungannya dengan Arini untuk 

kedepannya. Pras  merasa   

bersalah   karena   telah  

membuat Arini   kecewa.   Begitu   

pula   Pras   tak   ingin Meirose  

menyalakan  dirinya  sendiri maka 

dengan begitu Pras ingin 

menghindari kedua Istrinya 

dengan mengatakan pada 

Meirose. "sepertinya aku ngak 

bisa nginap  disini".  Pras 

menunjukkan sikap adil pada 

kedua istrinya tandanya Pras tidak 

mencari keutungan pada masing-

masing istrinya. 

 

 Pras ingin mencari tempatnya 
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sendiri agar dapat mencari   solusi  

dalam  menyelsesaikan   masala 

rumah tangganya 

Gambar. 4.5 Gambar. Pras Adil terhadap Arini dan 

Meirose 

 

Makna denotasi menjelaskan  bagaimana perasaaan Pras 

sebagai suami merasa bersalah telah menyakiti hati Arini yang telah 

menikahi Meirose tanpa izin dari Istri pertamanya yaitu Arini.  Makna 

konotasi scene ini sebagai suami yang memutuskan untuk berpoligami  

ia hams bertanggung jawab serta berlaku adil kepada istri-istrinya,  

Pras membuat keadilan pada Arini dan Meirose yang sama-sama  

tidak  rnengmap  dirurnah  istrinya  rnereka.  Ini  disebabkan 

permasalahan  yang rnernbuat Pras bersalah  pada Arini yang 

berpoligarni  tanpa sepengetahuan istri pertarnanya. 

 

Adegan setelah berusaha payah rnenjelaskan kenapa Pras 

rnelakukan poligarni  karena  ingin  rnenyalarnatkan  Meirose  yang  

ingin  rnelakukan  bunuh diri. karena pada waktu itu Meirose dalarn 

keadaan harnil dan pria yang rnengaharnilinya tidak 

bertanggungjawab  pada Meirose, dengan keadaan  depresi 

Meirose rnencoba rnengakhiri hidupnya dengan cara tersebut.  

Pras yang pemah rnengalarni trauarnatik  pada  waktu  kecil  yang  
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rnelihat  ibunya  rnati bunuh  diri didepannya tak ingin hal itu terjadi 

pada Meirose terutarna pada anak Meirose. 

 

Pras  dan  Arini  rnengalarni konflik  dalarn  hubungan  

rurnah tangga,  di karenakan   Arini  telah  rnengetahui  praktek  

poligarni  yang  di  lakukan   Pras. Dengan  rnasalah  tersebut  Pras  

dan Arini  pisah  rurnah untuk  sernntara,  dengan sikap seperti ini 

temyata  Pras rnernberikan keseirnbangan  dalarn rnernbagi kasih 

sayangnya.  Pras  rnernberlakukan  sikap  ini  di  Meirose  istri  

keduanya  dengan sama-sama tidak rnenginap di rurnah Meirose. 

 

Poligarni, satu kata yang bisa bikin kaurn hawa rnengerutkan 

dahi. Persoalan poligarni biasanya rnenjadi perbahasan  yang 

penting bagi perernpuan, banyak yang rnenyetajui dengan poligarni, 

narnun hanya sedikit yang rnau dipologarni.  Poligarni rnernang bak  

sirnalakarna yang  susah untuk  rnenentukan sikap kita,  terutarna 

kaurn hawa.  Kendala  terbesar  bagi seorang  istri, baik  hak lahir 

rnaupun batinnya.  Poligarni rnernang rnernberikan suka duka 

tersendiri bagi rumah  tangga  seseorang,  ada  yang  berhasil  

rnernbangun  keluarga  berpoligarni dan bahagia, banyak juga 

rurnah tangga yang hancur karena suarni rnernilih berpoligarni.  
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Persoalan  utarna  yang rnelandasi  kandasnya  rurnah tangga  

ketika suarni  poligarni,  ialah  soal keadilan  seorang  suarni  dan  

rasa  dan  rasa  ketidak relaan seorang istri jika cintanya harus 

dibagi ke lain hati. 

 

Keadilan  dalarn rurnah tangga tentu tidak terlepas dari 

rasa cinta suarni terhadap   istrinya,   sebab   biasanya   suarni  

berpoligarni   akan   rnernperlakukan istrinya lebih istirnewah jika 

terhadap  istri yang lebih dicintainya.  Lalu apakah laki-laki bisa 

rnencintai dua orang wanita  sekaligus,  agar keduanya  sarna-

sarna rnendapatkan  perhatian  dan perlakuan  yang  sarna? 

Keadilan  berpoligarni  yang terkandung bahwa di wajibkan bagi 

suarni rnernelihara keadilan sernaksirnal rnungkin di antara para istri 

rneskipun rnerupakan hal yang rnustahil di tegakan, tetapi  

hendaklah  berusaha  bersikap  adil  sernaksirnal rnungkin    

sehingga  tidak rnernbuat para istri terabaikan. Dan jangan sekali-

sekali  rneninggalkan istri-istri yang telah di nikahi, Islam 

rnengajarkan perbaikilah akhlak istri-istrirnu dan berbailah di antara 

keduanya serta bersikap adillah kepada rnereka. 

Pesan  poligarni   dalarn  poligarni   sikap  adil  terhadap  

istri  sangat  di utarnakan  dalarn  keluarga  yang  berpoligarni,  
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terkait  seorang  suarni  tidaklah boleh bersikap  lebih cenderung 

kepada istri yang paling di sayangi dan dicintai. Ia harus bersikap 

adil dalarn segala hal rneskipun Arini adalah istri yang sangat dicintai 

oleh Pras, tetapi Pras harus bersikap adil karena dalarn hal ini Pras 

telah rnernutuskan  untuk  berpoligarni  rnaka  denga  itu  Pras  juga  

tidak  rnenginap diruarnh Meirose. 

 

VISUAL DIALOG 

Durasi: 01:06:30 
 

"Arini :   Ayahkan bawa mobil 

Nadia harus pulang sama Bunda 

ya" 

DENOTASI Arini   sedang   menarik tangan 

anaknya yaitu nadia 

 

 

KONOTASI Gambar  di atas  menjelaskan  

Arini  sedang menarik  tangan  

anaknya  Nadia,  yang  saat itu  

sedang  bersama   ayahnya  

yaitu  Pras. Pada saat itu Pras 

datang ke sekolah Nadia bemiat   

untuk   bertemu   dengan   

anaknya, namun  temyata  saat 

itu sudah ada Arini  . merasa  

tidak nyaman,  Arini  langsung 

menarik tangan anaknya dan 

meminta untuk pulang 

bersamanya, " ayah kan bawa 

mobil, Nadia harus pulang  

sama Bunda ya." Pada scene  

ini  hubungan  arini  dan  Pras  
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sudah tidak harmonis lagi 

setelah Pras ketahuan poligami 

oleh Arini. Namun mereka 

berdua masih berusaha biasa 

saja di depan anak meraka yaitu 

Nadia. 

 

MAKNA Terlihat  kalau  Arini  sangat  

tidak  nyaman saat itu karena  

harus berpura-pura  seakan 

akan  dirinya  dan  Pras  baik-

baik   saja  di 

depan anak mereka 

Gambar 4.6 Arini bersikap baik didepan Nadia 

 

Pada gambar diatas terlihat makna denotasi menjelaskan  

bahwa Arini datang  menjemput  Nadia  disekolahnya  dan  ingin Nadia  

pulang  bersamanya. Scene makna konotasi Arini dan Pras dalam 

keadaan yang tidak harmonis,  hal ini sebagai ibu Arini berusaha 

menunjukkan  sikap baik didepan Nadia anaknnya begitu  pula   

sebagai  seorang  ayah,   Pras  berusaha   untuk  tidak  

menunjukkan adanya permasalahan  diantara dia dan Arini. 

 

Poligami yang tidak sesuai denga hukum syar'i akan 

menciptakan hubungan  yang tidak  sehat  dalam  kelauarga,  hal  

tersebut  akan  menjadi  faktor rusaknya  lembaga  perkawinan  

yang  merupakan  pukulan  dan  dapat menghancurkan  mental anak 

yang tidak berdosa, sebab poligami akan merampas perlindungan    
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dan   ketentraman   anak   yang   masih   berjiwa   besrsih.   Dalam 

kehidupan  rumah tangga ,   banyak hal yang akan memberikan  

dampak terhadap kehidupan   keluarga.   Keluarga   yang   

didalamnya   mengalamin   konflik   intra pribadi  akan  sulit  untuk  

berkembang  menjadi  sauatu  keluarga  yang  harmonis dan 

bahagia. Dimana anggota keluarga  dalam situasi konflik, akan 

berkembang menjadi  pribadi  yang  mendapat  gangguan  

psikologis  sehingga  sangat berpengaruh pada prilakunya. 

 

Pengaruh  yang paling besar adalah pengaruh pada 

perkembangan  anak dan  masa  depannya.  Dalam  suasana  yang  

tidak  harmonis  akan  sulit  terjadi proses pendidikan  yang baik 

dan efektif. Anak yang di besarkan  dalam kondisi konflik  tidak 

akan memperoleh  pendidikan  yang baik   sehingga 

perkembangan kepribadian    anak anak  megarah  kepada  wujud  

kepribadian  yang kurang  baik. Islam, kewajiban  orang tua 

terhadap  anak bukanlah  hanya mencari  nafkah  dan memberikan 

pakaian, atau kesenangan-kesenangan  yang bersifat duniawi, tetapi 

lebih dari orang tua hams menagarahkan anak-anaknya untuk 

memberikan kebenaran,  serta mendidik  akhlaqnya,  memberinya  

contoh yang baik-baik  serta mendoakannya.  Karena pada 

dasarnya, anak-anak hanya akan mencontoh atau meneladani  sikap 
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yang ditunjukkan  oleh kedua orang tuanya atau sikap orang• orang 

yang dianggap mempunyai peran lebih dalam hidupnya. 

Pesan akhlak dalam hubungan  yang tidak harmonis pada 

suami• istri kita bisa  melihat  bahwa  dampak  yang di timbulkan  salah  

satunya yaitu kepada  sang anak. Orang tua harus berpura-pura  

terlihat  baik agar sang anak tidak melihat adanya pertengkaran  pada 

orang tuanya.  Konflik dalam keluarga atau orang tua yang mempunyai 

konflik dalam rumah tangga, seharusnya dapat memperhatikan 

perasaan anak mereka. sebagai orang tua diperlukan dapat 

menyembunyikan permasalahan pada anak apalagi pada anak yang 

masih diusia dini.  Etika baik didepan  anak salah satu contoh  yang 

positif agar anak tidak merasa ikut terlarut dalam permasalahan orang 

tuanya. 

 

Semakin baik permasalahan  orang tua terselesaikan  maka akan 

semakin baik,  sehingga tidak ada kemungkinan  dampak negatif yang 

akan dialami anak. Bagaimana  pun  pertengkaran  dan perselihan  

apalagi  sampai  pada  perceraian akan  berdampak  psikis  anak.  

Karena  tak  ada  anak  yang  mau  orang  tuanya bercerai. 

 

VISUAL DIALOG 

Durasi :   01: 30: 08 
 

Tidak ada 
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DENOTASI Terlihat  pada  garnbar  Meirose  

ingin rneninggalkan rurnah sakit. 

setelah Arini tiba di rungan  

tersebut.  Narnpaknya  raut  

wajah Meirose sedih 

 

KONOTASI Meirose rnerasa dirinya tidak 

nyarnan di sana sehingga  ia  

memilih  untuk  rneninggalkan 

ruangan rurnah sakit setelah 

Arini tiba di sana  

MAKNA Meiros mengetahui cinta Pras 

untuk Arini dan cinta Arini untuk 

Pras 

Garn bar 4. 7 Meirose  merasa tidak nyaman pada Arini 

 

 

Secara scene  ini rnakna  denotasi  bagairnana perasaan  

Meirose  yakni sebagai istri kedua Pras ketika berternu dengan Arini 

untuk pertarna kali dalarn keadaan yang sangat sedih dengan kondisi 

Pras yang terbaring sakit. Sedangkan rnakna konotasi sernua 

perernpuan yang dipoligarni akan rnerasa tidak nyarnan ataupun  

cernburu ketika  rnelihat   suarni lebih perhatian  pada  istri pertarna  di 

bandingkan istri kedua. Hal ini Meirose rnerasa canggung ketika hams 

berternu dengan Arini yang begitu sedih rnelihat suarninya terbaring tak 

berdaya. 

Berbagai  presepsi  miring  beredar  dalam  masyarakat  mengenai  

wanita yang menjadi  istri kedua,  apakah  dia  salah menyandang  
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status  "istri kedua22 pilihan   menjadi   istri  kedua  tidaklah   

sepenuhnya   salah,  karena   memang   di bolehkan  oleh  syariat  

Islam.  Apalagi  jodoh   itu  merupakan  takdir  yang  telah Allah  

tentukan  jauh  sebelumnya.  Istri kedua,  orang  yang  selama  ini  

dianggap sebagai orang ketiga  dalam  rumah  tangga  sebagai 

perusak  hubungan  atau juga jarak  antara suami  dan istri 

pertama.  Anggapan  seperti ini bisa benar bisa tidak tergantung. 

Jangan selalu berfikir bahwa istri pertama  adalah orang yang paling 

menderita  karena harus berbagi suami,  lantas bukankah istri kedua 

juga merasakan hal yang sama sebab ia juga berbagi suami. 

 

Pesan akhlak islami, wanita yang ingin menjadi istri kedua 

janganlah sampai salah  mengambil  keputusan  j odoh  memang  takdir  

dari  Allah  tapi  keputusan pinangan  laki-laki yang sudah beistri adalah 

keputusan  dari diri sendiri. Maka kuatkanlah kesabaran dan pupuklah 

keikhlasan agar berbuah bahagia untuk semuanya.  Suami, istri pertama  

dan diri sendiri yang menjadi  istri kedua juga bahagia. 

VISUAL DIALOG 

Durasi: 01:34:18 

 

 

Pras :   aku ikhlas, aku 
ikhlas." 
 

 

DENOTASI Gambar di atas 

menggambarkan  Arini 

sedang menemani  Pras  

yang  sedang  terbaring  

lemah dan tak berdaya. 
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Dengan perban yang melilit 

di kepala  Pras,  serta  

bantalan  pengganjal  pada 

leher Pras. 

 

KONOTASI Pada scene ini 

menjelaskan bahwa Pras 

sedang terbaring lemah 

dengan perban yang melilit 

di kepala.  Dan pengganjal  

bantalan di leher Pras 

menandakan  Pras  dalam  

kondisi  yang  serius Pada 

saat itu.  Pras di temani 

oleh Arini,  Pras berusaha    

mengucapkan    sepatah    

dua   kata kepada Arini. 

Pras meminta maaf 

kepada Arini atas  tindakan  

poligaminya   itu  Arini  

dengan mata    sembab    

dan    tersenyum    

membalas perkataan Pras,  

"Aku Ikhlas".  Kalimat 

tersebut mengartikan     

bahwa    Arini    sudah    

ikhlas menerima 

pemikahan Pras dengan 

Meirose.  

 

MAKNA Arini telah ikhlas dengan 

kesalahan Pras dan 

menerimah untuk 

dipoligami. 

Gambar. 4.8 Arini memaafkan Pras 
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Makna  denotasi  sebagai istri Arini berkewajiban  untuk  setia 

merawat suaminya dalam keadaan apapun itu meskipun sebelumnya 

Arini marah kepada Pras yang telah mempoligaminya. Scene makna 

konotasi menjelaskan Arini menemani  Pras  di  rumah  sakit  

merupakan  bahwa  Arini  telah  memaafkan kesalahan Pras yang 

telah mempoligaminya,  namun perempuan  mana yang mau 

mengiklhaskan  dirinya untuk dipoligami. 

 

Adegan pada malam itu Pras menghubungi Meirose untuk 

membicarakan sesuatu   hal   yang   penting.   Dalam   perjalan   

menuju    rumah   Meirose   Pras membantu  seorang ibu yang 

terkena rampok  dari para penjahat.  Segeralah Pras membantu 

namun,  Pras terkena tusukan pisau diperutnya.  Setelah siuman 

dan ia Pras  melihat  Arini  sedang  membaca  Al-Quran  kemudian  

Pras  meminta  maaf kepada Arini atas kesalahan yaitu melakukan 

poligami secara diam-diam. 

 

Keinginan   dan   niat   untuk   memaafkan   kesalahan   diri   

sendiri   dan terutama  orang lain sering kali terbentur  oleh 

kesulitan  dalam memprakteknya. Secara umum  arti maaf adalah 

mengampuni  kesalahan. Namun  dibalik kalimat yang  sederhana  
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tersebut  terdapat  sebuah sikap dan motivasi  yang hams  benar• 

benar   muncul   dari  dalam   diri   secara   ikhlas   dan  pasrah   

sehingga   mampu menerapkan  tidak  hanya    sekedar  kalimat,  

namun  hati  sesungguhnya.  Sebuah kata memaafkan  atau 

mengampuni, akan menjadi sia-sia apabila tidak di dasari dengan 

hati nurani.  Diceritakan pada gambar 4.7 Pras meminta maaf 

pada Arini atas kesalahan yang membuat perasaan Arini sangat 

hancur. 

 

Pesan poligami walau pun Arini mengatakan bahwa ia telah 

memaafkan Pras  dan  Ikhlas  menerima  poligami  suaminya,  

namun  hati  perempuan  mana yang bisa bisa sepenuhnya ikhlas 

Seorang istri hendaknya selalu patuh pada suaminya, 

ketaatan ini adalah salah   satu  jalan  yang  akan  membawanya   

kepada   surga  yang  kekal   abadi. Ketaatan  istri  pada  suaminya  

dilaksanakan  atas  dasar  ketetapan  Allah,  bukan karena  

suaminya mempunyai kelebihan-kelebuhan  tetentu. Maka dengan 

begitu seorang istri sebaiknya melakukan hal-hal untuk memperbaiki 

keimana, banyak- banyak  berdoa  agar  dapat  m,enjadi  istri  yang  

soleha  dan  agar  suami  menjadi lebih adil.  Setiap yang di 

syari'atkan  dalam  Islam pasti memiliki  hikhm ah dan manfaat  



 

90 
 

 

 

besar  untuk  umatnya.  Diperbolehkannya  poligami  adalah  cara 

terbaik dalam   menciptakan   keluarga   dan   masyarakat   agar   

terjaga   kemuliaan   dan kehormatan   karena  poligami  merupakan  

syari'at yang  di pilih  Allah Azza wa jalla  untuk  keselamatan   

ummat-Nya   dan  jikalau   sang  istri  mengiklaskannya maka      

Allah   akan   memberikannya   pahala    sebagaimana      yang   

telah   di syari'atkan 



 

91 
 

91 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah diuraikan 

menggunakan teori analisis isi (content analysis) mengenai 

bentuk- bentuk pesan akhlak dalam film Surga Yang Tak 

Dirindukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Pesan Akhlak Tercela (Akhlaqul Madzmumah) 

 

Sifat munafik dapat peneliti temukan pada  scene ketika 

Arini mengetahui pernikahan Prasetya dengan Meirose yang 

dilakukan tanpa seizin Arini, istri pertama Prasetya. Adegan ini 

memberikan pesan ntuk menghindari sifat munafik dengan tetap 

jujur, menepati janji, dan amanah dalam segala situasi demi 

keutuhan keluarga. 

2.  Pesan Akhlak Terpuji (Akhlaqul Mahmudah) 

 

a. Istiqomah  dapat  peneliti  temukan  dalam  satu  scene,  

yaitu ketika Arini, Prasetya, Nadia, Meirose, dan Akbar 

makan malam dan shalat berjamaah di rumah Arini. 

Adegan ini menunjukkan kekonsistenan Arini dalam 

kebaikan yaitu dengan menerima Meirose dan Akbar 

sebagai anggota keluarga barunya. 

b .  Adil terdapat dalam dua scene. Pertama ketika 

Prasetya ke rumah  Meirose  untuk  merawat  Akbar  

yang  sedang  sakit. Kedua, ketika Prasetya menghadiri 

pentas mendongeng yang diikuti  Nadia.  Adegan  ini  
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c. menunjukkan  keadilan  dalam memenuhi hak-hak 

anggota keluarganya. 

c)   Kasih Sayang dapat peneliti temukan dalam 6 scene 

yang merujuk  pada  sifat  tolong  menolong,  pemaaf,  dan 

memelihara tali kekeluargaan (silaturahmi). 

1) Tolong menolong ditunjukkan dalam dua scene. 

Pertama ketika Prasetya menolong Meirose dengan 

cara menikahinya saat itu juga. Kedua, ketika Arini 

menyarankan Meirose dan Prasetya bagaimana 

dalam merawat Akbar yang sedang sakit. Adegan ini 

menunjukkan  tolong  menolong  terhadap  orang  

yang lebih membutuhkan. 

2)   Pemaaf terdapat pada dua scene. Pertama, ketika 

Arini memaafkan kesalahan Prasetya. Kedua, ketika 

Arini menjemput Meirose dan Akbar untuk diajak ke 

rumah sakit. Adegan ini memberi pesan untuk 

memaafkan kesalahan orang lain demi terciptanya 

keluarga yang sakinah, mawadah, warohma. 

3) Memelihara tali kekeluargaan (silaturahmi) terdapat 

pada satu scene, yaitu ketika Arini memperkenalkan 

Meirose dan Akbar kepada Nadia, Ibu, dan sahabat-

sahabatnya sehingga keutuhan keluarga tetap 

terjaga. 

d)   Sifat Ridla terdapat dalam satu scene, yaitu ketika 

Meirose menyatakan    rela    menerima    konsekuensi    

jika    Arini mengetahui pernikahannya dengan Prasetya. 

Sikap menerima konsekuensi merupakan bentuk ke-ridlo-

an Meirose terhadap keputusan Allah. 
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e)   Sifat  Tawadhu’  dapat  ditemukan  dalam  satu  scene,  

yaitu ketika Arini menerima nasihat dari ibunya tanpa 

penolakan sedikitpun. Hal ini sebagai bentuk hormat 

kepada orang tua. 

 

B. Saran 

Setelah menonton  dan   mengamati  film  Surga Yang Tak 

Dirindukan ada saran yang disampaikan. 

 
1.  Untuk para cinema perfilman diharapkan dapat 

mempersembahkan  film yang berkualitas serta mempunyai 

seragaman kemasan yang ditampilkan dalam film. Dalam   

film  diharapkan   mempunyai   nilai-nilai   pesan  dalam  

setiap  cerita sehingga para  penonton  dapat memahami  

serta mengambil  pelajaran  positif ketika selesai menonton 

film. 

2.  visualisasi ajaran Islam beserta problemnya dalam bentuk 

film yang kreatif dan inovatif adalah sesuatu yang sangat-

sangat  diperlukan, karena itu bagian dari instrumen lain 

dalam mengedukasi nalar umat melalui dunia perfilman. 
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Sinopsis Film Surga Yang Tak Dirindukan 

 

Film Surga Yang Tak Dirindukan bercerita tentang Arini. 

Arini senantiasa merasa pernikahannya dengan Pras adalah 

pernikahan yang ideal, yang diimpikan setiap orang. Pada 

kenyataannya, mereka memang hidup bahagia dengan satu anak 

perempuan yang bernama Nadia. Mereka saling mencintai dalam 

rumah yang mereka miliki sendiri. Sekali pun Arini tidak lagi 

mengejar karirnya sebagai penulis, tapi dia bahagia mengabdikan 

dirinya sebagai istri dan ibu yang baik untuk keluarganya. Saat 

sahabatnya yang bernama Sita diributkan dengan masalah 

perselingkuhan suami dan poligami, Arini tetap tenang, karena 

dia percaya Pras, laki-laki yang setia, yang tidak akan pernah 

menduakannya. 

Prasetya memang sosok laki-laki seperti yang 

dibayangkan  Arini.  Dia  setia  dan  tidak  pernah 

mempertimbangkan poligami sebagai pilihan kehidupan 

perkawinannya. Namun takdir berkata beda saat Pras menolong 

seorang  perempuan  bernama  Mairose,  yang  mengalami 

kecelakaan mobil di hadapannya. 

Meirose ternyata sengaja menabrakan diri karena frustasi. 

Dia baru saja ditipu oleh laki-laki yang berjanji hendak menikahi 

dirinya. Padahal diperutnya ada janin berusia 7 bulan. Mairose 

berhasil diselamatkan, namun dia mengalami koma. Sementara 

anak laki-lakinya Akbar, lahir dengan selamat. Pras tidak tega 

meninggalkan bayi dan ibu yang ternyata hidup sebatang   kara   

tersebut.   Mairose   perlahan   membaik,   diluar dugaan. Dia 

melakukan percobaan bunuh diri lagi dengan naik ke atas gedung 

rumah sakit bersiap loncat. Mairose merasa di dunia ini  tidak  



 

 

 

 

 

ada  laki-laki  baik.  Beruntung  Meirose  diselamatkan Pras. Pras 

tidak tega pada Meirose, ia tidak ingin melihat orang meninggal 

dengan cara yang sama dengan ibunya yaitu dengan bunuh diri. 

Pras menolong Meirose dengan janji akan menikahinya, 

meyakinkan Meirose bahwa ia tidak main-main untuk 

menolongnya. Kemudian mereka menikah di rumah sakit setelah 

Meirose mengucapkan dua kalimat syahadat. 

Tidak disangka, setelah pernikahan yang tidak biasa ini, Meirose 

sangat berbahagia dengan pernikahannya dengan Pras. Dengan 

demikian resmi sudah Pras melakukan poligami. Pras semakin 

hari semakin merasa bersalah pada Arini, sementara disisi lain, 

Meirose sangat mencintai Pras. Saat Pras berusaha 

menceritakan poligaminya pada Arini, ayah Arini   meninggal.   

Suasana   semakin   berat   bagi   Pras   saat mendengar 

pengakuan ibu Arini kalau ayahnya juga poligami. Demi  

kebahagiaan  Arini,  ibu  merahasiakan  poligami  ayahnya dan 

ikhlas menerima takdirnya. Namun akhirnya kenyataan poligami    

Pras    ini    tercium    juga    oleh    Arini.    Bahtera 

perkawinannya yang ideal, runtuh seketika. Arini terpuruk dalam 

mimpinya yang paling buruk. 
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