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ABSTRAK

Kasanah, Binti Uswatun. 2018. Nilai-Nilai Moral dalam Film “Finding Nemo” dan
Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter Bagi Siswa Tingkat Dasar.
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Ali
Ba’ul Chusna, M.SI.
Kata Kunci: Nilai-Nilai Moral, Film Finding Nemo, Pendidikan Karakter.
Di zaman yang semakin berkembang seperti sekarang nilai moral sudah dianggap
tidak penting oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya perilaku-perilaku
amoral yang dilakukan oleh kaum terpelajar, ini terjadi karena akses informasi yang
salah oleh mereka. Banyak informasi yang didapatkan dari media massa seperti
internet, radio, surat kabar, televisi maupun film secara leluasa. Akan tetapi, tidak
semua tayangan tersebut memberikan efek buruk. Salah satunya adalah film Finding
Nemo. Dalam film tersebut terdapat beberapa nilai-nilai moral yang patut untuk
dijadikan contoh anak-anak. Nilai-nilai moral dalam film tersebut sesuai dengan
pendidikan karakter bagi anak-anak usia dasar.
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan dan mengetahui nilai-nilai
moral dalam film “Finding Nemo”, (2) untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai moral
yang terdapat pada film “Finding Nemo” dengan pendidikan karakter bagi siswa
tingkat dasar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan literer dengan
jenis kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik
literer atau dokumenter. Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai moral
dalam film “Finding Nemo”. Dan juga, relevansinya terhadap pendidikan karakter.
Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis).
Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1). Nilai-nilai moral yang terdapat
dalam film “Finding Nemo” antara lain: a) kasih sayang orangtua kepada anaknya, b)
patuh terhadap orangtua, c) berusaha dengan sungguh-sungguh, d) orangtua harus
memberikan kebebasan kepada anaknya, e) tolong menolong antar sesama, f) saling
percaya antar teman/sahabat maupun keluarga, g) jangan pernah malu untuk meminta
maaf, h) siap melepaskan anak untukberpetualang, i) belajar untuk bekerja sama. (2).
Relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam film “Finding Nemo” dengan
pendidikan karakter bagi siswa tingkat dasar terdapat dalam nilai karakter kerja keras,
kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, bersahabat/komunikatif, cinta damai, peduli sosial dan
tanggung jawab.
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BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Dalam era milenial ini, nilai moral dianggap sudah tidak penting dan
ketinggalan zaman atau dengan kata lain kuno. Padahal, nilai moral sudah sejak
lama ada dan menjadi adat-istiadat yang sudah berkembang di masyarakat umum.
Nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk.
Nilai moral juga sering muncul dalam nilai sosial.1 Dengan istilah lain, nilai moral
adalah kemampuan yang terbentuk setelah orang belajar teori-teori nilai, dalam
rangka memahami teori-teori tersebut termasuk memahami aplikasi mereka. 2
Dengan begitu, seseorang dapat menghasilkan suatu perbuatan yang secara umum
dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan
secara universal.3
Kemajuan zaman merupakan kemajuan IPTEK yang menbuat manusia
menjadi serba pintar dan maju dalam hal pengetahuan. Namun, dibalik kemajuan
zaman terdapat dampak buruk terhadap nilai-nilai moral yang sudah mengikis

1

Purwa Hadiwardoyo, Moral dan masalahnya (Yogyakarta: Kansius, 1994), 29.
Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2012), 72.
3
Abuddin Nata, Akhlak Tassawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 80.
2
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perilaku-perilaku

generasi

sekarang

seperti

munculnya

perilaku-perilaku

menyimpang atau tindakan amoral yang dilakukan oleh kaum terpelajar.
Contohnya, kita sering disuguhi berbagai aksi demo dengan kekerasan, tawuran
antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, perilaku penyimpangan
seksual, pesta minum-minuman keras, dan masih banyak perilaku negatif lainnya.4
Perilaku-perilaku tersebut dilakukan karena kurangnya penanaman nilai-nilai
moral yang seharusnya diajarkan sejak dini oleh orang tua, sekolah dan masyarakat.
Perilaku-perilaku amoral yang dilakukan oleh kaum terpelajar terjadi
karena akses informasi yang salah oleh mereka. Banyaknya informasi yang mereka
dapatkan dari media massa seperti internet, radio, surat kabar, televisi maupun film
tanpa filter yang baik akan berdampak pada kesalahpaham terhadap informasi yang
diakses.
Peran orangtua dalam menciptakan dan memilih media yang tepat untuk
diakses anak-anak adalah hal yang paling utama dan penting. Karena dengan
informasi yang benar dan tepat anak akan berkembang dengan baik. Upaya yang
dilakukan oleh orang tua bisa dimulai dengan hal-hal yang disukai oleh anak yaitu
seperti menonton televisi atau film. Tapi, kita harus mendampingi anak-anak saat
mereka menonton film. Hal ini penting dilakukan karena jika kita biarkan anak
sendirian menonton film, akan menyebabkan mereka salah paham mengenai

4

312.

Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),

7

informasi nilai moral dalam film. Jika kita mendampingi anak, kita bisa saling
sharing dengan anak-anak mengenai film yang sedang ditonton tersebut.
Film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk gambar
negatif (yang akan dibuat poster) atau untuk tempat gambar positif (yang akan
dimainkan dalam bioskop).5 Film mempunyai beberapa genre yang mempunyai
karakteristik yang berbeda-beda. Adapun genre film yang paling diminati saat ini
seperti film action, komedi, horror, animasi dan sebagainya. Film animasi
(animation) adalah serangkaian gambar gerak cepat yang continue atau terusmenerus yang memiliki hubungan satu dengan lainnya. Genre film animasi banyak
disukai kalangan anak-anak, namun sekarang industri perfilman mulai
mengembangkannya sehingga dapat dinikmati semua kalangan.
Namun, film sebenarnya mempunyai kekuatan bujukan atau persuasi yang
besar. Kritik publik dan adanya lembaga sensor juga menunjukkan bahwa
sebenarnya film sangat berpengaruh.6 Media berupa film bukan saja bisa menjadi
pembujuk kuat, namun media film ini juga bisa membelokkan pola perilaku atau
sikap-sikap yang ada terhadap suatu hal. Seperti halnya film, film sebagai alat

5
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), cet. 3, 316.
6
William L. River, et. al, Media Massa & Masyarakat Modern (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2004), 252.
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komunikasi massa modern merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi
perkembangan moral pada anak.7
Film dapat memberikan dampak sendiri dari penayangannya, baik berupa
dampak positif maupun negatif. Dampak positif film misalnya, mampu
mengajarkan penontonnya tentang banyak hal seperti pesan-pesan pendidikan
ataupun moralnya, sedangkan dampak negatif dari film misalnya tindakan kriminal
maupun tindakan-tindakan amoral lainnya yang ditayangkan dalam film. Film juga
telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia dan bahkan hampir tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, banyak pengaruh yang dihasilkan film
kepada penontonnya, misalnya saja dari gaya berbicara, gaya hidup dan sebagainya.
Film yang sering ditonton anak-anak sekarang, kebanyakan adalah filmfilm yang dikategorikan untuk remaja dan orang dewasa. Tapi, anak-anak sering
menonton film-film tersebut. Hal itu, tidak lepas dari peran orang tua dalam
mendampingi anak ketika menonton film. Sehingga film yang ditonton anak-anak
sesuai dengan umur dan perkembangan moral anak. Sebagai orang tua sebaiknya
mereka memberikan arahan kepada anak mengenai isi film yang ditonton, sehingga
anak tidak hanya menonton film saja tapi juga mengetahui apa nilai-nilai moral
yang ada dalam film yang sedang ditonton.

7

Singgih Gunarsa, Dasar dan Teori Perkembangan Anak (BPK Gunung Mulia, 2003), 40.
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Film yang sudah jelas-jelas dikategorikan hanya untuk penonton dewasa
dengan konten yang seberat apapun materi dewasanya, tetap saja anak-anak
dibawah umur diizinkan untuk menontonnya oleh orang tua. Kondisi seperti ini
sebenarnya bersumber dari peran orang tua sendiri, yang tidak pernah punya
kesadaran terhadap pentingnya memperhatikan film-film apa saja yang boleh
ditonton oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Jika sebuah film sudah
dikategorikan untuk dewasa, seharusnya mereka melarang atau tidak membawa
anak-anaknya menonton film dewasa.
Orang tua harus dapat memilih tontonan yang sehat dan tepat untuk anakanak. Film yang tepat untuk anak-anak harus sesuai dengan umur dan
perkembangan moralnya seperti film kartun atau animasi. Salah satu film animasi
yang berpengaruh dan kaya akan nilai moral adalah Finding Nemo. Finding Nemo
adalah sebuah film animasi grafik komputer buatan Amerika Serikat. Dirilis pada
30 Mei 2003 di Kanada dan Amerika Serikat. Disutradarai oleh Andrew Stanton,
dan pemainnya Albert Brooks (Marlin/ayah Nemo), Ellen DeGeneres (Dory) dan
Alexander Gould (Nemo). Film Finding Nemo adalah animasi tersukses kedua dari
Pixar.8 Finding Nemo meraup $340 juta untuk penerimaan box-office dalam negeri
dan $865 juta diseluruh dunia, menempatkannya diatas The Lion King dan diatas
dua dari tiga film Shrek. Finding Nemo merupakan DVD terlaris sepanjang masa

(Online) “Finding Nemo”, dalam https://www.wikipedia.org. diakses pada tanggal 15
Desember 2017. Pukul. 09.34 wib.
8
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yang memenangkan Academy Award 2003 untuk Fitur Animasi Terbaik, sehingga
menjadi film Pixar pertama yang memenangkan penghargaan tersebut, yang
pertama kali diberikan pada tahun 2001.9
Dalam film Finding Nemo terdapat nilai-nilai moral yang bermanfaat bagi
anak-anak usia dasar dan dijadikan contoh untuk mengamalkan nilai-nilai moral.
Nilai-nilai moral yang sudah dipegang oleh seseorang adalah sebagian dari
kepribadian seseorang yang biasa disebut dengan karakter. Karakter sangat penting
terutama pada dewasa ini, kemajuan zaman yang terus menyajikan berbagai akses
informasi membuat terkikisnya karakter manusia. Pengembangan nilai-nilai moral
yang berkarakter terus dilakukan disemua lingkup pendidikan. Penanaman nilai
karakter bisa melalui media seperti film. Dengan film penanaman nilai karakter
lebih mudah dipahami oleh anak- anak. Karena anak-anak mudah meniru apa yang
dilihat, didengar maupun dirasakan.
Dari latar belakang permasalahan yang terdapat di atas maka penulis
tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang nilai-nilai moral dalam film
Finding Nemo dengan mengambil judul “Nilai-Nilai Moral dalam Film “Finding
Nemo” dan Relevansinya terhadap Pendidikan Karakter Bagi Siswa Tingkat
Dasar”

M. Keith Brooker, Disney, Pixar, and Hidden Messages of Children’s Films (California:
ABC-CLIO, LLC, 2010), 86-87.
9
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, permasalahan yang hendak di jawab
dengan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Apa nilai-nilai moral yang terdapat dalam film “Finding Nemo”?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam film “Finding Nemo”
dengan pendidikan karakter bagi siswa tingkat dasar?
C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini
bertujuan untuk:
1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui nilai-nilai moral dalam film “Finding
Nemo”.
2. Untuk menjelaskan relevansi nilai-nilai moral yang terdapat pada film “Finding
Nemo” dengan pendidikan karakter bagi siswa tingkat dasar.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang penanaman
nilai-nilai moral yang terkandung dalam film “Finding Nemo”.
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2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
a. Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah cakrawala berpikir
dan memperluas pengetahuan dan pengalaman praktis selama proses
penelitian.
b. Lembaga Pendidikan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan
pikiran dan untuk menambah referensi perpustakaan berupa hasil penelitian.
c. Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pembaca dalam pengajaran terutama memahami makna, mengambil
hikmah dalam suatu cerita dalam film. Dan dapat memberikan pemahaman
bahwa film dapat dijadikan sebagai sarana penyampaian nilai-nilai tertentu
dibalik pemikiran-pemikiran yang ada, dan masyarakat bisa melihat dan
menyaring pesan yang disampaikan melalui media khususnya film Finding
Nemo.
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E. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil pencarian literatur yang dilakukan penulis, maka terdapat
bebrapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkapkan dan memiliki
kerterkaitan dengan topik penelitian ini, diantaranya:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ani Nur Prahastuti Juusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan (FATIK) IAIN Ponorogo dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Anak dalam Film India Chillar Party”. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif.
Hasil penelitian Ani menjelaskan tentang aplikasi nilai-nilai pendidikan karakter
dalam kehidupan sehari-hari diantarnya, ada 3 aspek yang dikaji yaitu
pengaplikasian nilai-nilai pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan
masyarakat.10
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Widya Yuniar Angraini Jurusan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan (FATIK) IAIN Ponorogo dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Pada Serial Kartun Upin dan Ipin serta Relevansinya dengan Pendidikan
Karakter”. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mendiskripsikan nilainilai karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin. Yang kedua, untuk menjelaskan

Ani Nur Prahastuti, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Anak dalam Film India Chillar
Party”, Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
IAIN Ponorogo, 2017.
10
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nilai-nilai pendidikan karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin. Penelitian
menggunakan jenis library research dan menggunakan teknik pengumpulan data
literer atau dokementer. Peneliti menggunakan teknik analisis isi (content analysis).
Hasil penelitian Widya menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter seperti
memperkenalkan makanan khas negara, membeli barang buatan negara dan lainlainnya.11
Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah
fokus penelitian. Fokus penelitian pertama adalah nilai-nilai karakter dalam film
Chillar Party dengan jenis penelitian kualitatif. Fokus penelitian kedua adalah
nilai-nilai karakter dalam serial kartun Upin dan Ipin dengan jenis penelitian library
research. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mendeskripsikan nilainilai moral dalam film “Finding Nemo” dan relevansinya dengan pendidikan
karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan
karakter di Indonesia. Adapun judul penelitiannya yaitu Nilai-Nilai Moral Dalam
Film “Finding Nemo” dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Karakter Bagi Siswa
Tingkat Dasar.

Widya Yuniar Angraini, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Serial Kartun Upin dan
Ipin serta Relevansinya dengan Pendidikan Karakter”, Skripsi Jurusan Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, 2017.
11
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan literer, yaitu sumber datanya atau objek utamanya adalah bahanbahan pustaka yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Tahap
operasional penelitian pustaka ini penulis mengambil bahan informasi yang
berkaitan dengan nilai-nilai moral, film Finding Nemo, dan pendidikan karakter.
Sedangkan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian
kepustakaan (library research). Kepustakaan (library research) merupakan
suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan
menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku,
periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara
berkala, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat
dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.12
2. Data dan Sumber Data
a. Data Penelitian
Data merupakan fakta atau informasi atau keterangan yang
dijadikan sebagai sumber atau bahan menemukan kesimpulan dan membuat

12

Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Sripsi (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), 95-96.
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keputusan. 13 Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan
angka, hitungan maupun kuantitas. Data berupa gejala-gejala, kejadian, dan
peristiwa. 14 Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa kata-kata,
tindakan, dan peristiwa yang ada dalam film Finding Nemo.
b. Sumber Data
1) Sumber Primer
Sumber primer merupakan sumber yang memberikan data
langsung yang merupakan objek kajian dalam penelitian ini.15 Objek
kajian dalam penelitian ini adalah film Finding Nemo yang diproduksi
oleh Pixar Animations.
2) Sumber Sekunder
Sumber sekunder merupakan data yang digunakan sebagai
pelengkap data dari data primer. Data sekunder yaitu data-data yang
sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca,
melihat, atau mendengar.16 Selain itu, sumber data ini digunakan untuk
menunjang penelahaan data-data yang dihimpun dan sebagai
pembanding data-data primer. Dalam hal ini data sekunder digunakan

13

Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 146.
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu,
2006), 209.
15
Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, 146.
16
Iskandar, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 119.
14
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sebagai bahan penguat, pembanding, serta penjelasan dari jabaran data
primer.
Data sekunder yang digunakan diantaranya adalah berikut ini:
a) Sjarkawi, Pembentuk Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual,
Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati
Diri, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
b) Abuddin Nata, Akhlak Tassawuf dan Karakter Mulia, Jakarta:
Rajawali Press, 2013.
c) Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan
Karakater Anak Usia Dini, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
d) Ngainum Naim, Character Building, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2012.
3. Teknik Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data adalah proses diperolehnya data dari sumber
data. Sumber data adalah subjek penelitian yang dimaksud untuk memperoleh
data-data yang dibutuhkan. Karena penelitian ini adalah kajian pustaka (library
research), maka dalam pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan
literer atau dokumenter, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan
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menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,
gambar, maupun elektonik.17
Data dalam penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari
berbagai sumber pustaka diantaranya untuk mengetahui nilai-nilai moral,
peneliti mengumpulkan data dari beberapa buku nilai moral, kemudian untuk
mendapatkan data mengenai nilai-nilai moral dalam film Finding Nemo,
peneliti melakukan analisis terhadap isi film tersebut. Data-data yang telah
terkumpul baik dari buku maupun film selanjutnya dikategorikan dan
diklasifikasikan ke dalam bab-bab dan sub-bab dengan pembahasan dalam
penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis isi (content analysis), yaitu teknik apapun yang digunakan untuk
menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan
dilakukan secara objektif dan sistematis.18
Pada dasarnya, analisis konten dalam bidang sastra tergolong upaya
pemahaman karya dari aspek ekstrinsik. Aspek-aspek yang melingkupi di luar

17
Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), 221-222.
18
Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014), 220.
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estetika struktur sastra tersebut, dibedah, dihayati, dan dibahas mendalam.
Unsur ekstrinsik sastra yang menarik perhatian analisis konten cukup banyak,
antara lain meliputi: (a) pesan moral/etika, (b) nilai pendidikan (didaktis), (c)
nilai filosofis, (d) nilai religius, (e) nilai kesejarahan dan sebagainya. Dengan
kata lain, peneliti baru memanfaatkan analisis konten apabila hendak
mengungkap kandungan nilai tertentu dalam karya sastra.19
Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:
1) Data Primer
a. Memutar film yang akan dijadikan objek penelitian.
b. Mentransfer film kedalam bentuk tulisan atau skenario.
c. Menganalisa isi film dan mengklasifikasikannya mengenai materi dan
muatan-muatan edukatif yang terdapat di film tersebut.
2) Data Sekunder
a. Mengkomunikasikan dengan kerangka teori yang digunakan.
Dalam membahas data-data tersebut, penulis menggunakan metode
induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwaperistiwa khusus, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Adapun

19

Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,
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penggunaannya dalam kajian ini adalah sebagai generalisasi dari fakta-fakta
maupun teori-teori definitif yang telah ada dan dikembangkan.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis, maka penulisan
skripsi ini disusun dengan sistematis pembahasan sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah penelitian terdahulu atau
kajian teori, metode penelitian (pendekatan penelitian, data dan sumber data
meliputi data penelitian, dan sumber data, serta teknik pengumpulan data, dan
teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.
BAB II Kajian Teori. Bab ini mencakup tentang nilai-nilai moral, film dan
pendidikan karakter. Didalamnya dibahas tentang pengertian nilai, macam-macam
nilai, pengertian moral, pengertian nilai-nilai moral, pengertian film, film Finding
Nemo, pengertian pendidikan, pengertian karakter, pengertian pendidikan karakter,
dan nilai-nilai pendidikan karakter di Indonesia.
BAB III Paparan Data. Bab ini merupakan paparan data tentang gambaran
umum film Finding Nemo, meliputi pixar animation studios, tokoh-tokoh dalam
film Finding Nemo dan sinopsisnya, serta nilai-nilai moral dalam film Finding
Nemo.
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BAB IV Analisis Data. Bab ini membahas tentang relevansi nilai-nilai
moral dalam film “Finding Nemo” dengan pendidikan karakter.
BAB V adalah bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang
merupakan hasil akhir penelitian, kemudian saran-saran yang diberikan penulis
yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB II
Kajian Teori

A. Nilai-Nilai Moral (Moral Value)
1. Pengertian Nilai
Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re’ yang artinya berguna, mampu
akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang
baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau
sekelompok orang. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu
dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, berguna, dan dapat membuat
orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.20
Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan
melalui perilaku. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia
dan melembaga secara objektif di dalam masyarakat.21
Menurut Rohmat Mulyana, nilai adalah makna yang ada dibelakang
fenomena kehidupan manusia.22 Menurut Steeman nilai adalah sesuatu yang

20
Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi
Pendekatan Pembelajaran Afektif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 56.
21
Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993),
110.
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Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Islam (Bandung: Alfabeta, 2004), 99.
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memberi makna pada hidup, yang memberi makna pada hidup, yang memberi
acuan, titik tolak, dan tujuan hidup. 23 Nilai adalah sesuatu yang dijunjung
tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari
sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut tindakan.
2. Macam-macam Nilai
Dalam pandangan Notonagoro, ada tiga nilai yang perlu diperhatikan
dan menjadi pegangan hidup manusia Indonesia, yaitu:24
a. Nilai Materiil
Adalah segala sesuatu yang berguna bagi unsur kehidupan manusia.
Contohnya uang berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk
membeli kebutuhan hidupnya.
b. Nilai Vital
Adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat
mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contoh: kendaraan bermotor dewasa
ini menjadi alat transportasi vital bagi manusia untuk melakukan aktivitas
kesehariannya, misalnya untuk pergi ke tempat kerja.

23
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c. Nilai Kerohanian
Adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai
kerohanian ini dibagi menjadi empat macam, yaitu:
1) Nilai Kebenaran atau Kenyataan
Adalah bersumber dari unsur akal manusia (rasio, budi, dan
cipta atau kognitif, afektif, dan psikomotorik). Contoh orang yang
dituduh bersalah tetapi belum terbukti melakukan kesalahan tidak lantas
dihukum, tetapi harus melalui proses pengadilan.
2) Nilai Kebaikan atau Nilai Moral
Adalah nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau
kemauan manusia (wiil, karsa, dan etik). Contoh Ardi menyumbangkan
darah untuk kemanusiaan.
3) Nilai Religius
Adalah nilai yang bersumber dari keyakinan ketuhanan yang ada
pada diri seseorang, dan nilai kerohanian itu berposisi yang tertinggi
dan mutlak. Contoh menjalankan perintah agama seperti agama islam
mengerjakan shalat dan berpuasa.
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4) Nilai Keindahan
Adalah nilai yang bersumber pada unsur rasa manusia (gevoel,
perasaan, aestetis).

Contoh rumah akan terasa lebih asri apabila

ditanami bunga.
3. Pengertian Moral
Dalam Bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak atau kesusilaan yang
mengandung makna tata tertib hati nurani yang membimbing tingkah laku batin
dalam hidup.25 Adapun moral dari segi Bahasa berasal dari Bahasa Latin, mores
yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. 26 Sedangkan dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan moral adalah penetuan baik dan
buruk terhadap suatu tindakan.27 Moral adalah hal yang mendorong manusia
untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. 28
Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan
peraturan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Seseorang dapat dikatakan
bermoral, apabila tingkah laku orang tersebut sesuai dengan nilai moral yang
dijunjung tinggi oleh kelompok sosialnya.29
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Sjarkawi mengemukakan bahwa moral merupakan pandangan tentang
baik dan buruk, benar dan salah, apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan.
Selain itu moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu
masyarakat berkenaan dengan karakter atau kelakuan dan apa yang seharusnya
dilakukan oleh manusia.30
Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan
yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral dapat diartikan sebagai sarana
untuk mengukur benar atau tidaknya tindakan manusia.31
Tolak ukur untuk moral adalah norma-norma yang tumbuh dan
berkembang dan berlangsung dalam masyarakat. Dengan demikian, tolak ukur
yang digunakan dalam moral untuk mengukur tingkah laku manusia adalah
adat-istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku dalam masyarakat.32
Moral sebenarnya memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah
dan lahiriah orang yang baik ialah orang yang memiliki sikap batin yang baik
dan melakukan perbuatan perbuatan yang baik pula, sikap batin itu sering
disebut juga dengan hati. Sikap batin yang baik baru dapat dilihat oleh orang
lain setelah terwujud dalam perbuatan lahiriah yang baik pula.33
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Moral mengacu pada suatu nilai atau sistem hidup yang dilaksanakan
atau diberlakukan oleh masyarakat. Nilai atau sistem hidup tersebut diyakini
oleh masyarakat sebagai yang akan memberikan harapan munculnya
kebahagiaan dan ketenteraman. Nilai-nilai tersebut ada yang berkaitan dengan
perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebesan. Jika nilai-nilai tersebut
telah mendarah daging dalam diri seseorang maka akan membentuk kesadaran
moralnya sendiri. Orang yang demikian akan dengan mudah dapat melakukan
suatu perbuatan tanpa harus ada dorongan atau paksaan dari luar. Orang yang
demikian adalah orang yang memiliki kesadaran moral, atau orang yang telah
bermoral.34
4. Pengertian Nilai Moral (Moral Value)
Nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik
dan buruk. Nilai moral juga sering muncul dalam nilai sosial.35 Dengan begitu,
seseorang dapat menghasilkan suatu perbuatan yang secara umum dapat
diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan
secara universal.36
Nilai

yang

dipegang

oleh

seseorang

adalah

sebagian

dari

kepribadiannya, disisi lain seseorang diharapkan dapat menerima orang lain
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yang memiliki nilai-nilai yang sangat berlainan dengannya. Seperti perbedaan
umur, suku, agama, dan status sosial ekonomi, mungkin dapat menimbulkan
pertentangan nilai itu. Misalnya, guru mungkin meyakini bahwa saling
mengembangkan perasaan secara terbuka, menghormati hak orang lain, dan
membicarakan perbedaan pendapat adalah cara yang paling baik untuk
mengatasi pertentangan nilai. Sebaiknya, siswa mungkin hidup dalam suasana
di mana kekuatan jasmaniah merupakan cara untuk bisa menyelesaikan setiap
perselisihan, sedangkan cara di luar itu dianggap sebagai cara orang yang
lemah.37 Nilai moral berkaitan erat dengan nilai baik buruk yang menuntut
jawaban seseorang, yang biasanya berdasarkan kepada nilai fundamental dalam
hidup.38
Nilai moral mempunyai tuntutan yang lebih mendesak dan lebih cukup
serius. Mewujudkan nilai moral merupakan imbauan dari hati nurani. Salah satu
ciri khas nilai moral adalah timbulnya suara dari hati nurani yang menuduh diri
sendiri sebagai suatu hal yang terbaik sehingga timbul usaha meremehkan yang
lain. Atau justru secara diam-diam menetang nilai moral dengan segala bentuk
perilaku dan perbuatan. Atau terjerumus memuji diri dalam usaha mewujudkan
nilai moral itu.39
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Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma yang terdapat
pada sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia
sebagai manusia. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah segala
hal yang berurusan dengan sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan
dengan etika atau sopan santun. Moralitas bisa berasal dari sumber tradisi atau
adat, agama atau sebuah ideologi, atau gabungan dari beberapa sumber. Dengan
demikian, kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh
cara berpikir moral seseorang. Moral yang baik, berasal dari cara berpikir
moralnya yang tinggi berdasarkan pertimbangan moral yang bersumber dari
perkembangan moral kognitifnya. Moral yang baik, yang dimiliki oleh
seseorang akan menghasilkan kepribadian yang baik pula. Ini berarti,
pendidikan moral yang didapat oleh seseorang akan dapat membantu orang
tersebut dalam pembentukan kepribadian yang baik dan moralitasnya.40
Menurut Syaiful Bahri Djamarah nilai moral memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:41
a. Berkaitan dengan tanggung jawab kita
Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Yang khusus
menandai nilai moral ialah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi
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manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa
seseorang bersalah atau tidak bersalah karena ia bertanggungjawab. Dalam
nilai moral kebebasan dan tanggungjawab merupakan syarat mutlak.
b. Berkaitan dengan hati nurani
Semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan, tetapi pada nilainilai moral tuntutan ini lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilainilai moral merupakan "imbauan" dan hati nurani. Salah satu ciri khas nilai
moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan "suara" dari hati nurani
yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan
memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral.
Terdapat dua macam nilai dalam kehidupan ini yaitu moral dan non
moral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggungjawab, dan keadilan adalah
hal-hal yang dituntut dalam kehidupan ini. Kita akan merasa tertuntut untuk
memenuhi janji, membayar tagihan, memberi pengasuhan kepada anak-anak,
dan adil dalam bergaul di masyarakat. Nilai-nilai moral meminta kita untuk
melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita harus melakukannya bahkan
kalau sebenarnya kita tidak ingin melakukannya.42
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Nilai non moral tidak membawa tuntutan-tuntutan seperti diatas. Nilai
tersebut menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan
ataupun yang kita suka. Secara pribadi, saya mungkin suka mendengarkan
musik klasik, atau ketika membaca sebuah novel yang bagus. Tetapi jelas saya
tidak diwajibkan untuk melakukannya.
Nilai-nilai moral (yang menjadi tuntutan) dapat dibagi lagi menjadi dua
kategori, yaitu nilai universal dan non universal. Nilai-nilai moral universal
seperti memperlakukan orang lain dengan baik, serta menghormati pilihan
hidup, kemerdekaan, dan kesetaraan dapat menyatukan semua orang
dimanapun mereka berada karena kita tentunya menjunjung tinggi dasar-dasar
nilai kemanusiaan dan penghargaan diri. Kita memiliki hak dan kewajiaban
untuk menuntut agar kita semua dapat berlaku sejalan dengan nilai-nilai moral
yang berlaku secara universal.43
Sebaliknya, nilai-nilai moral yang bersifat non universal tidak
membawa tuntutan moral yang bersifat universal. Ini adalah nilai-nilai seperti
kewajiban yang berlaku pada agama-agama tertentu (ketaatan, berpuasa, dan
memperingati hari besar keagamaan) yang secara individu menjadi sebuah
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tuntutan yang cukup penting. Namun, hal tersebut belum tentu dirasakan sama
dengan individu lain.44
B. Film Finding Nemo Produksi Pixar Animation Studios
1. Pengertian Film
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Film merupakan selaput tipis
yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat poster)
atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dalam bioskop). 45
Film mempunyai beberapa genre yang mempunyai karakteristik yang berbedabeda. Adapun genre film yang paling diminati saat ini seperti film action,
komedi, horror, animasi dan sebagainya. Film animasi (animation) adalah
serangkaian gambar gerak cepat yang continue atau terus-menerus yang
memiliki hubungan satu dengan lainnya.
2. Film Finding Nemo Produksi Pixar Animation Studios
Pixar Animtions Studios adalah sebuah studio animasi komputer
Amerika Serikat yang berpusat di Emeryville, California dan dikenal dengan
meraih tujuh Award. Pixar terkenal dengan hasil film animasi CGI seperti
Ratatouille, Toy story, Finding Nemo, dan Cars yang dicapai dalam
pelaksanaan pemakaian Photo Realistik Renderman, yaitu pemrograman
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aplikasi AVI, dari Renderman yang digunakan untuk menghasilkan gambar
bermutu tinggi.
Finding Nemo adalah sebuah film animasi grafik komputer buatan
Amerika Serikat yang meraih penghargaan Academy Award. Dirilis pada 30
Mei 2003 di Kanada dan Amerika Serikat. Disutradarai oleh Andrew Stanton,
dan pemainnya Albert Brooks (Marlin/ayah Nemo), Ellen DeGeneres (Dory)
dan Alexander Gould (Nemo). Film Finding Nemo adalah animasi tersukses
kedua dari Pixar, dengan jumlah keuntungan dunia 866.592.978 $ Amerika
Serikat. Pixar juga menjadi produsen film animasi pertama dan satu-satunya
yang 90 % dari semua filmnya mempunyai rating 90 % dari situs pengkritik
internasional dan professional, Rotten Tomatoes.46
3. Pendidikan Karakter
1. Pengertian Pendidikan
Secara etimalogis, kata pendidikan/educure dalam bahasa Latin
memiliki konotasi melatih. Pendidikan merupakan proses yang memberikan
pengaruh dengan berbagai yang kita pilih dengan tujuan membantu agar anak
berkembang jasmaninya, akalnya, dan akhlaknya. Sedikit demi sedikit sampai
batas kesempurnaan yang dicapai sehingga memperoleh kebahagiaan

(Online) “Finding Nemo”, dalam http://www.wikipedia.org. diakses pada tanggal 15
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kehidupannya sebagai indvidu maupun sosial.47 Pendidikan juga berarti usaha
sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai suatu
kegiatan yang sadar akan tujuan, dalam pelaksanaanya berada dalam suatu
proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan
semuanya terkait dalam suatu sistem pendidikan yang integral.48
Pendidikan merupakan suatu proses menanamkan dan mengembangkan
pada diri peserta didik pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar
kelak ia dapat membedakan barang yang benar dan salah, yang baik dan yang
buruk, sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat akan bermakna dan
berfungsi secara optimal.49
Secara definitif, pendidikan diartikan oleh para tokoh pendidikan,
sebagai berikut:
1) John Dewey
Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan
fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama
manusia.
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2) Ki Hajar Dewantara
Pendidikan menuntut semua kekuatan kodrat yang ada pada anakanak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat
mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
3) UU No. 20 tahun 2003
Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.50
Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan
pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajar dan latihan, yang berlangsung
sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan
peranannya dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan
datang.51
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2. Pengertian Karakter
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai
sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan
seseorang dengan yang lain. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah
kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran
seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap.52 Oleh
sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus dikatakan
sebagai orang yang berkarakter jelek, sementara orang yang berperilaku jujur,
suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia.
Jadi dari beberapa pengertian dapat dinyatakan bahwa karakter adalah
kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu
yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong dan penggerak,
serta membedakannya dengan individu lain. Seseorang dikatakan berkarakter,
jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat,
serta digunakan sebagai moral dalaam hidupnya.53
Karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan: pengetahuan
moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari
mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal
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yang baik. Kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan
dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk megarahkan suatu kehidupan
moral. Ketiganya ini membentuk kedewasaan moral.54
3. Pengertian Pendidikan Karakter
Definisi pendidikan karakter menurut Fakry Gaffar, adalah sebuah
proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam
proses kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam kehidupan orang
itu. 55 Menurut Screno, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya
sungguh-sungguh dengan cara, ciri kepribadian positif dikembangkan,
didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian, serta praktik
emulasi.56
Jadi, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada
peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya, yang berkarakter dalam
dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dimaknai
dengan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral,
pendidikan watak, yang bertujuan untuk memberikan keputusan baik buruk,
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Thomas Lickona, et.al, Mendidik Untuk Membentuk Karakter, 82.
Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, 5.
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Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 26-27.
55

38

memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan seharihari dengan sepenuh hati.57
4. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter
Berikut ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat
diimplementasikan dalam pendidikan anak tingkat dasar.58
a. Religius, ialah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain,
dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
b. Jujur, merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan.
c. Toleransi, adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,
suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari
dirinya.
d. Disiplin, ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.
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Ibid., 27-28.
Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini
(Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 189-205.
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e. Kerja keras, merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguhsungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta
menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
f. Kreatif adalah perilaku dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki.
g. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
h. Demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama
hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
i. Rasa ingin tahu, merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk
mengetahui lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat,
dan didengar.
j. Semangat

kebangsaan,

merupakan

cara

berpikir,

bertindak,

dan

berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas
kepentingan diri dan kelompoknya.
k. Cinta tanah air, merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang
menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap
bahasa, lingkungan fisik, socsial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
l. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui,
serta menghormati keberhasilan orang lain.
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m. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang
berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
n. Cinta damai, ialah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang
lain merasa senang dan aman atas kehadirannya.
o. Gemar membaca, ialah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca
berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
p. Peduli lingkungan, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya
mencegah

kerusakan

pada

lingkungan

alam

di

sekitarnya

dan

mengembangakn upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang
sudah terjadi.
q. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan
kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
r. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan
tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Allah Yang
Maha Esa.

BAB III
Nilai-Nilai Moral Dalam Film “Finding Nemo”

A. Gambaran Umum Film Finding Nemo Produksi Pixar Animation Studios
1. Pixar Animation Studios
Pixar Animation Studios adalah sebuah studio animasi komputer
Amerika Serikat yang berpusat di Emeryville. Pixar terkenal dengan hasil film
animasi CGI (Computer-Generated Imagery) yaitu penggunaan Grafik
Komputer 3D dalam efek spesial yang dicapai dalam pelaksanaan pemakaian
Photo Realistic RenderMan, yaitu pemrograman aplikasi API, dari Renderman
yang digunakan untuk menghasilkan gambar bermutu tinggi.
Pixar dimulai pada tahun 1079 sebagai Graphics Grup, bagian dari
divisi computer Lucas Film sebelumnya keluar sebagai sebuah perusahaan pada
tahun 1986 yang dibiayai oleh Apple Inc. bersama salah satu pendiri Steve Jobs,
yang menjadi pemegang saham mayoritas. Pada tanggal 24 Januari 2006, The
Walt Disney Company setuju untuk membeli Pixar dengan harga $7.4 milyar
dengan meniagakan semua sahamnya. Pemerolehan tersebut selesai pada 5 Mei
2006 (menukar satu saham Pixar untuk 2.3 saham Disney), membuat Pixar
sebuah subsidiari penuh milik Disney. Transaksi yang dilakukan pemegang
saham terbesar Jobs Disney.
41
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Pixar telah menghasilkan belasan film, dimulai dengan Toy Story pada
tahun 1995. Semua film telah menerima keberhasilan kecuali Cars 2, sementara
sukses secara komersial, menerima pujian subtansial kurang dari produksi Pixar
lainya.59 Semua filmnya telah memulai debutnya dengan rating Cinema Score
minimal “A-“, menunjukkan penerimaan yang sangat positif dengan
khalayak. 60 Studio ini juga telah menghasilkan beberapa film pendek. Pada
Desember 2013, filmnya telah membuat keuntungan lebih dari $ 8,5 milyar di
seluruh dunia, 61 dengan pendapatan kotor rata-rata $ 607 milyar per film. 62
Finding Nemo dan Toy Story 3 adalah salah satu 50 film terlaris tertinggi
sepanjang masa, dan semua film Pixar adalah salah satu 50 film animasi paling
sukses, termasuk Toy Story 3 yang tertinggi sepanjang masa, pendapatan kotor
mencapai lebih dari $ 1 milyar di seluruh dunia.
2. Tokoh-Tokoh dalam Film Finding Nemo Produksi Pixar Animations
Studios
Tokoh-tokoh dan pengisi suara dalam film Finding Nemo:63

Josh Tyler, “It’s Official, Cars 2 Is Pixar’s First Bad Movie”, Cinema Blend (23 Juni
2011). Diakses pada Februari 2018.
60
Nikki Finke, “Monsters University Global Total $136,5 M: #1 N.A. With $82M For Pixar’s
nd
2 Biggest; ‘Worldwide: $66M Domestic Is Biggest Opening For Original Live Action Film Since
‘Avatar’”. Deadline.com. PMC Network. Diakses Februari 2018.
61
(Online) “Pixar”. Box Office Mojo. Diakses Februari 2018.
62
(Online) When added to foreign grosses Pixar Movies at the Box Office, Box Office Mojo.
63
(Online) dalam https://www.pixar.com/feature-films/finding-nemo#feature-films-findingnemo, diakses pada 22 Februari 2018, pukul. 08.37 wib.
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a. Nemo
Nemo adalah anak tunggal enam tahun yang penasaran dan mudah
dipengaruhi, satu-satunya anak yang tinggal dengan ayah yang single
overprotective, Marlin. Setelah menjalani kehidupan yang terlindungi,
Nemo penuh dengan kegembiraan mulai sekolah dan akhirnya melihat
keajaiban Great Barrier Reef. 64 Meski terlahir dengan sirip yang cacat,
Nemo merindukan petualangan, dan saat takdir membawanya jauh dari
rumah, dia belajar bahwa dia mampu melakukan hal-hal besar. Pengisi
suara Nemo adalah Alexander Gould.
b. Marlin
Marlin adalah ayah dari Nemo. Terlindung jauh di dalam terumbu
Great Barrier Reef, aman di dalam rumah anemonnya, Marlin tinggal.
Setelah kehilangan istri dan keluarganya di laut, Marlin dibiarkan sendiri
untuk mengurus satu anaknya yang masih bertahan, Nemo. Dia bersumpah
untuk tidak membiarkan apapun terjadi pada anaknya. Seorang ayah yang
penuh kasih sayang dan bertanggung jawab, Marlin mempertahankan janji
mulianya sepanjang tahun-tahun awal Nemo. Namun, ketakutan dan
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Great Barrier Reef adalah digambarkan sebagai tempat tinggal Marlin dan Nemo di film
Finding Nemo. Great Barrier Reef adalah sistem terumbu karang terbesar di dunia, terdiri dari lebih
dari 2.900 terumbu individu dan 900 pulau yang membentang lebih dari 2.300 km (1.400 mil) di atas
area seluas sekitar 344.400 km ppersegi (133.000 sq mi). Terumbu karang ini terletak di Laut Coral, di
lepas pantai Queensland, Australia. (Online), https://en.m.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef,
diakses pada Jumat 13 April 2018, pukul. 07.42 wib.
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ketidak percayaan Marlin terhadap laut berkembang, dan dia berjuang
dengan ketidakmampuannya untuk melepaskan Nemo saat anaknya mulai
sekolah. Ketika Nemo tiba-tiba dibawa pergi, Marlin harus berusaha
menemukan keberanian, kebijaksanaan, dan keyakinan dirinya sendiri
untuk mencari samudera tak terduga untuk membawa pulang anak lakilakinya, karakteristik yang dia perlukan untuk memungkinkan anaknya
belajar dan tumbuh. Pengisi suara Marlin adalah Albert Brooks.
c. Dory
Sepanjang samudra luas Anda tidak akan menemukan ikan lebih
ramah, lebih ramah, atau lebih ramah daripada Dory. Dia ingin mengobrol
dengan semua sepanjang hari dan menceritakan kisah hidupnya, tapi dia
tidak bisa. Dory menderita kehilangan memori jangka pendek. Dory adalah
ikan laut Samaria yang menawarkan untuk membantu Marlin dalam
perjalanannya untuk menemukan anaknya. Dia tentu saja merupakan
pasangan yang aneh untuk pencarian semacam itu, namun optimismenya
membuktikan kualitas yang tak ternilai untuk membantu Marlin mengatasi
hal yang tidak mungkin. Bagi Dory, gelasnya selalu setengah penuh.
Pengisi suara Dory adalah Ellen DeGeneres.

45

d. Gill
Gill adalah ikan dari akuarium kantor dokter gigi. Dia adalah
pemimpin sekelompok ikan. Ikan yang keras, terluka, dan bersirip satu ini
dibesarkan di laut, namun diambil di usia muda untuk tinggal di dalam
sebuah akuarium. Dikelilingi oleh ikan yang telah menghabiskan seluruh
hidup mereka di "kotak," Gill sendiri merasa tarikannya bebas. Meskipun
dia bermimpi suatu hari keluar dan kembali ke laut, usaha pelariannya yang
gagal telah menghancurkan semangatnya. Dengan kedatangan Nemo ke
akuarium, Gill terinspirasi kembali untuk menemukan jalan kembali ke laut.
Pengisi suara Gill adalah Willem Dafoe.
e. The Tank Gang
Adalah grup ikan yang berada dalam akuraium dokter gigi. Tidak
perduli dari mana asalnya laut, eBay, Pet Palace, atau mail order yang
terkumpul dalam akuarium dokter gigi. Dengan dipimpin oleh Gill, Peach,
Bloat, Gurgle, Deb, Bubbles, dan Jacques membuat hidup akuarium layak
huni dengan ritual akuarium terinspirasi topeng tiki, 65 sambil terus
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Topeng tiki yang digunakan para penghuni akuarium dokter gigi pada malam inagurasi
Nemo. Tiki adalah ukiran kayu atau batu besar atau kecil dalam bentuk humanoid (sebuah istilah yang
dibentuk dari Bahasa Latin Humanus yang berarti manusia dan Bahasa Yunani Oeides yang berarti
kesamaan ekspresi. Istilah ini disebut pada tahun 1918 untuk menunjuk kepada fosil yang dianggap
dekat dengan spesies manusia tetapi sebenarnya bukan manusia). (Online),
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tiki, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Humanoid, diakses pada Jumat
13 April 2018, pukul. 08.34 wib.
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bermimpi untuk kembali ke Big Blue. Pengisi suara dari The Tank Gang:
Peach adalah Allison Janney, Bloat adalah Brad Garrett, Gurgle adalah
Austin Pendleton, Deb adalah Vicki Lewis, Bubbles adalah Stephen Root,
dan Jacques adalah Joe Ranft.
f. Sharks
Adalah kawanan tiga hiu yang beranggotakan Bruce, Anchor dan
Chum dan mereka semua adalah teman. Anchor bersifat sinis; dia
membenci lumba-lumba. Chum hiperaktif; dia tidak bisa diam. Bruce
adalah pemimpin dari kelompoknya. Ketiganya adalah anggota Kelompok
Anonymous Fish-Eaters

66

(ikan bukan makanan), dan disiksa oleh

keinginan alami mereka untuk makan ikan dan ketidak populeran mereka
di antara populasi samudera pada umumnya. Akibatnya, mereka telah
memeluk gaya hidup "vegetarian", yang bersumpah tidak makan ikan, dan
hidup dari rumput laut yang dianggap benar secara politis. Pengisi suara
dari Shark: Bruce adalah Barry Humphries, Anchor adalah Eric Bana, dan
Chum adalah Bruce Spence.
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Kelompok Anonymous Fish-Eaters adalah grup yang beranggotakan Bruce, Anchor dan
Chum, dalam grup mereka bertiga bersumpah untuk tidak memakan ikan dan menganggap ikan adalah
teman.
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g. Turtles
Adalah kawanan penyu laut yang terdiri dari Crush dan anaknya
Squirt, mereka tahu bagaimana cara bersantai dan mengikuti arus, terutama
yang arus yang diciptakan oleh East Australian Current (EAC).
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Keduanya memiliki ikatan yang baik yang benar-benar manis. Setelah 150
tahun tinggal di laut, Crush tahu satu atau dua hal tentang menjadi orangtua
yang baik. Pengisi suara dari Turtles: Crush adalah Andrew Stanton dan
Squirt adalah Nicholas Bird.
h. Nigel
Nigel adalah burung local pelikan tua yang tangguh. Dia suka
nongkrong di dermaga dengan temannya burung pelikan yang lain dan
melanjutkan perjalanan. Tapi Nigel memiliki kesenangan yang salah yang
tidak diketahui orang lain; Dia suka menyelinap pergi dan menghabiskan
berjam-jam di jendela kantor dokter gigi, mendiagnosis masalah gigi
dengan teman ikannya di dalam akuarium dokter gigi. Pengisi suara Nigel
adalah Geoffrey Rush.
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East Australian Current (EAC) adalah arus yang menuju ke Sydney. East Australian
Current (EAC) adalah arus batas barat selatan yang terbentuk dari South Equatorial Current (SEC)
melintasi Laut Coral dan mencapai pantai timur Australia. (Online),
https://en.m.wikipedia.org/wiki/East_Australian_Current, diakses pada Jumat 13 April 2018, pukul.
8.04 wib.
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i. Mr. Ray’s Class
Mr. Ray’s Class adalah sekolah untuk ikan muda, Pak Ray adalah
ikan yang menarik dan menyukai lagu-lagu dan pelajaran oseanografi. 68
Naik di atas punggung Pak Ray seperti karpet sihir bawah laut, anak-anak
berpetualang di lautan melalui mata ilmuwan dan penjelajah laut. Di dalam
kelas Pak Ray ada Sheldon, Ted, Pearl. Pengisi suara dari Mr. Ray Class:
Pak Ray adalah Bob Peterson, Sheldon adalah Erik Per Sullivan, Ted adalah
Jordan Ranft, dan Pearl adalah Erica Beck.
j. Dentist/Darla
Dentist adalah dokter gigi yang mengambil Nemo dari terumbu
karang Great Barrier Reef. Jangan marah dengan dokter gigi karena
mengambil Nemo dari sudut pandangnya, dia sedang menyelamatkan ikan
yang berjuang kembali ke terumbu karang. Darla adalah keponakan dokter
gigi. Di sisi lain, dia tidak bisa menyingkirkan kebiasaannya mengocok
plastik yang berisi hadiah ikannya. Pengisi suara Dentist adalah Bill Hunter
dan Darla adalah Lulu Ebeling.
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Oseanografi atau disebut juga oseanologi atau ilmu kelautan adalah cabang ilmu bumi yang
mempelajari samudera atau lautan. (Online), https://id.m.wikipedia.org/wiki/Oseanografi, diakses pada
Jumat 13 April 2018, pukul 08.09 wib.
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k. Coral
Coral adalah ibu Nemo yang meninggal dan memikirkan untuk
memilih nama "Nemo" yang lebih kreatif untuk salah satu telurnya. Coral
memberi kekuatan dan optimisme dalam hubungannya dengan Marlin dan
yang pertama percaya pada dirinya saat dia meragukan kemampuan
mengasuh anaknya. Pengisi suara Coral adalah Elizabeth Perkins.
3. Sinopsis Film Finding Nemo
Setelah tragedi serangan ikan barakuda yang membuatnya kehilangan
istrinya, Coral dan ratusan telurnya, Marlin, seekor ikan badut, menderita
trauma besar tentang samudera, sebagai hasilnya, ia juga menjadi ayah yang
terlalu protektif untuk anaknya Nemo, anak tunggalnya yang diselamatkan dari
tragedi tersebut.
Di sekolah pertama Nemo, sebenarnya Marlin telah mengizinkannya
untuk bergabung dengan kelas Pak Ray untuk melakukan perjalanan ke laut dan
mendapatkan beberapa pengetahuan, setelah mengetahui bahwa kelas tersebut
akan pergi ke "drop off", Marlin memutuskan untuk mengikuti kelas Pak Ray.
Dia merasa bahwa samudra bisa menyakiti Nemo.
Ketika sampai di "drop off" Marlin kebetulan menemukan Nemo yang
memisahkan diri dari kelompok kelas Pak Ray dengan teman-temannya;
Sheldon, Pearl dan Ted, untuk melihat bagian belakang sebuah kapal. Marlin
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sangat marah pada Nemo di depan teman-teman Nemo, dia menyuruh Nemo
pulang dan tidak kembali ke sekolah sampai satu atau dua tahun berikutnya.
Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya terlalu muda dan tidak
dapat melakukan apapun. Kemudian Pak Ray menyakinkan Marlin bahwa
anaknya Nemo aman saat bersama dengannya.
Merasa malu, sedih dan marah, alih-alih melakukan apa yang ayahnya
katakan, Nemo tidak menaatinya dengan berenang mendekati kapal dan
menyentuh kapal untuk membuktikan kepada Marlin betapa tangguhnya dia.
Namun sayang sekali setelah dia melakukannya, seorang penyelam datang dan
membawanya pergi.
Meskipun kecepatan kapal melaju, Marlin segera melakukan pencarian
untuk menemukan anaknya di tengah kesibukannya untuk menangkap kapal
tersebut, dia bertemu dengan Dory, seekor ikan ramah dan berbakat yang
menderita kekurangan yaitu memori jangka pendek. Selanjutnya bersama Dory
dia berkeliling ke seluruh samudra untuk mencari Nemo.
Saat mereka mencari Nemo di samudera terbuka, mereka mengalami
petualangan yang menantang. Pertama, mereka melarikan diri dari
penangkapan tiga hiu raksasa yang ingin memakannya. Selanjutnya, mereka
berenang ribuan kaki dan dikejar oleh monster dengan giginya yang besar.
Mereka bertarung dengan iblis ikan laut dalam dan menang setelah
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mengikatnya dengan topeng. Kemudian, mereka sampai pada pertempuran di
hutan ubur-ubur dan berkuda sambil berenang dengan sekelompok penyu laut
saat di Australia Timur. Namun, petualangan mereka tidak berhenti pada saat
itu. Mereka terjebak di perut ikan paus dan hampir menjadi makan siang untuk
burung pelikan.
Sementara, saat jauh dari ayahnya, Nemo juga mengalami masa
petualangan yang menarik seperti Marlin dan Dory. Nemo ditempatkan di
dalam sebuah akuarium, bersama dengan ikan lainnya, yang kemudian menjadi
teman baik Nemo. Mereka adalah Gill, Bloat, Gurgle, Peach, Bubbles, Jacques
dan Deb. Selain ikan, Nemo juga mendapat teman burung, Nigel. Dia adalah
burung pelikan yang suka mengunjungi ikan di akuarium serta mencari gigi
buangan di tempat dokter gigi.
Setelah itu, ternyata penculiknya, yang adalah seorang dokter gigi, telah
menyiapkan Nemo untuk menjadi hadiah keponakannya, Darla. Semua ikan di
dalam akuarium tahu bahwa Darla adalah gadis nakal yang suka menggoyang
plastik dengan ikan di dalamnya.
Sejak saat itu, mereka semua memutuskan untuk membantu Nemo
melarikan diri dari akuarium sebelum hari dimana Darla datang. Di sinilah
kemudian petualangan Nemo dimulai.
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Bersama dengan ikan-ikan dalam akuarium, The Thank Gang nama
yang mereka ciptakan untuk memanggil persaudaraan dan pertemanan di antara
ikan di dalam akuarium, semua ikan menjalankan strategi pelarian. Itu sudah
direncanakan oleh Gill. Rencananya, Nemo harus masuk ke saluran saringan
dan mengambil kerikil di dalamnya untuk melompat ke roda gigi, jika dia bisa
melakukannya, akuariumnya akan menjadi lebih kotor dan lebih kotor beberapa
saat dan dokter gigi harus membersihkan akuarium. Bila dia melakukannya,
setiap ikan akan dimasukkan ke dalam tas plastik masing-masing. Pada saat itu,
mereka akan menggulingkan dirinya sendiri (Nemo) ke meja kasir, keluar dari
jendela menyeberang jalan dan menuju pelabuhan. Kemudian akhirnya, mereka
bisa kembali ke laut.
Sayangnya, rencana pelarian yang telah diplot dengan hati-hati tidak
berhasil dan Nemo hampir terbunuh karena dia hampir diaduk oleh gigi
saringan saluran air. Sejak saat itu Nemo takut mencoba melarikan diri lagi.
Mereka hampir menyerah. Sampai Nigel tiba-tiba datang berkunjung dan
menceritakan kabar tentang Marlin dan Dory yang terus berenang ke seluruh
samudra untuk menemukan Nemo. Berita tentang Marlin telah membangkitkan
semangat Nemo. Tanpa teman ikan lainnya, dia mencoba lagi rencana pelarian
dan dia bisa berhasil. Dia mampu menyisipkan kerikil di gigi saringan air dan
segera akuarium menjadi kotor.
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Namun, sangat menyedihkan mengetahui bahwa rencananya tidak dapat
bekerja sesuai keinginannya karena dokter gigi tidak membersihkan akuarium
sendiri tapi dengan bantuan "Aqua Scum 2003", perawatan pembersihan air
garam bebas kotoran untuk sementara, mereka merasa panik dengan rencana
yang tidak berhasil Darla akan datang. Meski begitu, akhirnya dengan semangat
kebersamaan, ikan-ikan membantu Nemo untuk melarikan diri dari Darla dan
mengirimnya ke pelabuhan untuk menemui ayahnya. Dan yang lebih
membanggakan adalah Nemo bisa dan berani membantu ikan yang ditangkap
nelayan. Setelah Nemo dan Dory berhasil bebas dari tangkapan nelayan mereka
kembali ke rumahnya di Great Barrier Reef dan hidup bahagia.
B. Nilai-Nilai Moral dalam Film “Finding Nemo”
Nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik
dan buruk. Nilai moral juga sering muncul dalam nilai sosial.69 Dengan begitu,
seseorang dapat menghasilkan suatu perbuatan yang secara umum dapat
diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat diberlakukan
secara universal.70
Nilai

yang

dipegang

oleh

seseorang

adalah

sebagian

dari

kepribadiannya, disisi lain seseorang diharapkan dapat menerima orang lain

69
70

Purwa Hadiwardoyo, Moral dan masalahnya, 29.
Abuddin Nata, Akhlak Tassawuf dan Karakter Mulia, 80.
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yang memiliki nilai-nilai yang sangat berlainan dengannya. Seperti perbedaan
umur, suku, agama, dan status sosial ekonomi, mungkin dapat menimbulkan
pertentangan nilai itu. Misalnya, guru mungkin meyakini bahwa saling
mengembangkan perasaan secara terbuka, menghormati hak orang lain, dan
membicarakan perbedaan pendapat adalah cara yang paling baik untuk
mengatasi pertentangan nilai. Sebaiknya, siswa mungkin hidup dalam suasana
di mana kekuatan jasmaniah merupakan cara untuk bisa menyelesaikan setiap
perselisihan, sedangkan cara di luar itu dianggap sebagai cara orang yang
lemah.71 Nilai moral berkaitan erat dengan nilai baik buruk yang menuntut
jawaban seseorang, yang biasanya berdasarkan kepada nilai fundamental dalam
hidup.72
Nilai moral mempunyai tuntutan yang lebih mendesak dan lebih cukup
serius. Mewujudkan nilai moral merupakan imbauan dari hati nurani. Salah satu
ciri khas nilai moral adalah timbulnya suara dari hati nurani yang menuduh diri
sendiri sebagai suatu hal yang terbaik sehingga timbul usaha meremehkan yang
lain. Atau justru secara diam-diam menetang nilai moral dengan segala bentuk
perilaku dan perbuatan. Atau terjerumus memuji diri dalam usaha mewujudkan
nilai moral itu.73
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Ajaran moral memuat pandangan tentang nilai dan norma yang terdapat
pada sekelompok manusia. Adapun nilai moral adalah kebaikan manusia
sebagai manusia. Moral berkaitan dengan moralitas. Moralitas adalah segala
hal yang berurusan dengan sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan
dengan etika atau sopan santun. Moralitas bisa berasal dari sumber tradisi atau
adat, agama atau sebuah ideologi, atau gabungan dari beberapa sumber. Dengan
demikian, kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh
cara berpikir moral seseorang. Moral yang baik, berasal dari cara berpikir
moralnya yang tinggi berdasarkan pertimbangan moral yang bersumber dari
perkembangan moral kognitifnya. Moral yang baik, yang dimiliki oleh
seseorang akan menghasilkan kepribadian yang baik pula. Ini berarti,
pendidikan moral yang didapat oleh seseorang akan dapat membantu orang
tersebut dalam pembentukan kepribadian yang baik dan moralitasnya.74
Adapun nilai-nilai moral yang terdapat dalam film “Finding Nemo”
produksi Pixar Animation Studios adalah sebgai berikut ini:
1. Kasih Sayang Orangtua kepada Anaknya
Orangtua selalu menyayangi anaknya hingga mampu mengorbankan
apapun demi keselamatan anaknya, walaupun bahaya harus menimpa orangtua.
Orangtua tanpa pamrih akan melakukan apapun demi melindungi dan menjaga
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anaknya dari hal apapun yang akan menimpanya. Seperti yang dialami oleh
Marlin yang berusaha melindungi Coral dan telur-telurnya dari serangan ikan
barakuda. Keberanian Coral untuk menyelamatkan ratusan telurnya dari
serangan barakuda dan tidak memperdulikan peringatan dari suaminya, Marlin.
Walaupun Coral berani untuk menyelamatkan ratusan telurnya, ia harus
menghadapi kenyatan bahwa dirinya harus kehilangan nyawanya dan beserta
ratusan telurnya. Sedangkan Marlin yang juga ikut mengikuti Coral harus
diserang oleh ikan barakuda dan membuat Marlin pingsan dan tidak bisa
menyelamatkan Coral. Dan dengan kejadian itu, menyisakan satu telur, yang
diberi nama Nemo dan Marlin berjanji untuk selalu menjaga Nemo. Seperti
yang terdapat pada dialog berikut.
Marlin

: Kemana yang lainnya?

Kemudian Marlin melihat kearah Coral. Coral melihat ada barakuda sedang
mendekat kearah mereka.
Marlin

: Coral, masuk ke dalam.

Coral khawatir melihat telur-telurnya dan Marlin pun mengingatkan bahwa
telur-telurnya aman didalam sana.
Marlin

: Tidak, jangan. Mereka akan baik-baik saja. Masuklah kedalam
sekarang juga.
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Coral melihat telur-telurnya dan berenang menghampiri telurnya dan Marlin
melihat Coral merasa khawatir.
Marlin

: Tidak.

Barakuda itupun menyerang Marlin hingga membuatnya terpental ke arah batu
dan pingsan. Setelah Marlin sadar dari pingsan hari sudah berubah menjadi
malam. Marlin langsung mencari keberadaan Coral.
Marlin

: Coral!

Marlin berenang menuju tempat telur-telurnya disimpan.
Marlin

: Coral. Coral. (Marlin melihat telurnya sudah hilang semua)
Coral. Coral. (Marlin menangis)

Marlin keluar dari tempat penyimpanan telurnya. Sampai di luar Marlin
menangis. Kemudian ia melihat ada satu telur yang selamat dan menghampiri
telur tersebut.
Marlin

: Sudah, sudah. Semua akan baik-baik saja. Ayah di sini.
(Marlin memegang telur tersebut). Ayah bersamamu.

Ayah berjanji tidak akan membiarkan apaun terjadi padamu… (Marlin melihat
telur itu pecah sebagaian). Nemo.
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Dari kutipan dialog diatas dapat disimpulkan bahwa Marlin adalah
seorang suami yang setia melindungi istri dan calon anaknya dari bahaya.
Walaupun akhirnya Marlin harus kehilangan istrinya, ia berjanji untuk menjaga
anaknya yaitu Nemo dari segala macam bahaya yang akan menimpanya kelak.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang bisa kita ambil adalah
kasih sayang orangtua kepada anaknya takkan pernah hilang dan selalu
menjaga serta merawat anaknya, walaupun mereka harus menghadapi bahaya
dan tersakiti demi menyelamatkan dan melindungi sang anak.
2. Patuh Terhadap Orangtua
Orangtua adalah tokoh panutan untuk anak-anaknya. Sebagai orangtua
harus mampu memberikan contoh nilai-nilai yang baik untuk perkembangan
psikis anaknya agar mereka menjadi manusia yang mampu memahami dan
mengamalkan nilai-nilai yang telah diajarkan kepadanya.
Sebagai timbal balik dari seorang anak, orangtua harus dihormati dan
dipatuhi karena mereka telah mendidik anak-anaknya dengan tanpa lelah dan
mengeluh terus berusaha memberikan yang terbaik. Jadi, seharusnya sebagai
anak tidak boleh menyakiti hati orangtua dan harus merawat orangtua dengan
baik, sebagaimana mereka telah merawat dan membimbing kita dari masih
dalam kandungan sampai dewasa dan mampu secara mandiri.
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Sikap yang dilakukan oleh Nemo tidaklah baik, Nemo merasa
dipermalukan oleh kata-kata dari ayahnya, sebenarnya sang ayah tidak
bermaksud demikian. Ia hanya memberitahu teman-temanya bahwa Nemo
tidak bisa berenang dengan baik karena siripnya cacat, Marlin khawatir kalau
teman-temannya meninggalkan Nemo sendirian dan akan ada bahaya yang
menimpanya. Tetapi Nemo merasa tersinggung oleh perkataan ayahnya, yang
telah menegurnya didepan teman-temannya. Sehingga menyebabkan Nemo
tidak patuh pada perkataan ayahnya dan melakukan hal yang bertentangan
dengan kata-kata ayahnya. Seperti pada kutipan dialog berikut ini.
Murid 1
Marlin

: Oh Tuhan! Nemo berenang ke lautan.
: Nemo. Kau pikir apa yang kau lakukan?
Kau akan terjebak di sana… dan ayah harus menyelamatkanmu
sebelum ikan yang lain. Kembali ke sini. Ayah bilang kembali
ke sini sekarang! Berhenti. Kau lakukan gerakan itu lagi, tuan…
Jangan kau lakukan. Jika kau letakkan siripmu di kapal itu…
kau dengarkan ayah? Jangan sentuh kapa… (Nemo menyetuh
bagian belakang kapal). Nemo.

Jimmy

: Dia menyentuh bagian belakang kapalnya. (Nemo berenang
kearah ayahnya).
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Marlin

: Cepat kau kembali ke sini. Bagus. Kau dalam masalah besar,
anak muda. Kau dengar ayah.

Nemo

: Ayah, tolong aku!

Marlin

: Ayah datang, Nemo.
Melalui dialog diatas, sebenarnya Nemo sudah patuh pada peringatan

dari ayahnya bahwa lautan terbuka atau drof off tidak aman untuk Nemo. Tapi
melihat kemarahan ayahnya tepat didepan teman-temannya, Nemo ingin
membuktikan bahwa ia bisa berenang dengan baik di lautan terbuka dengan
langkah pertama yaitu menyentuh pantat kapal, namun saat Nemo ingin
berenang kembali ke tempat ayahnya ada penyelam yang menangkap Nemo.
Nilai moral yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap orangtua selalu
menghendaki yang terbaik untuk anaknya, dan kita sebagai anak, harus berbakti
dan patuh pada orangtua. Dan sebagai orangtua, mereka mempunyai cara
sendiri untuk melindungi dan menjaga anaknya.
3. Berusaha Dengan Sungguh-Sungguh
Berusaha dengan bersungguh-sungguh merupakan salah satu syarat
untuk sukses. Seseorang yang ulet dan bekerja dengan sungguh-sungguh akan
berhasil dalam kehidupannya. Kita belajar mengenai perjuangan yang harus
dilalui demi tercapainya keinginan dan harapan, kendati rintangan yang
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menghalangi kita sangat besar. Perjuangan Nemo untuk melepaskan diri dari
pipa saluran udara tanpa bantuan ikan lain. Walaupun Nemo mempunyai
kekurangan atau hambatan berupa sirip cacat atau rusak. Seperti pada dialog
kutipan berikut ini.
Nemo

: Ayah! Tolong aku!

Deb

: Dia tersangkut.

Deb Berenang menolong Nemo. Ada ikan lain yang melarangnya yaitu Gill.
Gill

: Jangan!!! (keluar dari balik patung tengkorak).
Jangan ada yang menyentuhnya. (berenang mendekati Nemo).

Nemo

: Bisakah kau menolongku?

Gill

: Tidak. Kau sendiri yang membuatmu masuk, kau bisa keluar
sendiri.

Deb

: Gill.

Gill

: Aku hanya mau melihat dia melakukannya, oke?
Tenanglah. Gerakkan sirip dan ekormu bergantian.

Nemo

: Aku tidak bisa. Aku punya sirip rusak.

Gill

: Tak pernah menghentikanku.
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Gill berenang pergi dan Nemo melihat sirip Gill yang rusak lalu Nemo kaget
melihatnya. Kemudian Gill kembali mendekati Nemo dan menyuruhnya
berusaha untuk bisa bebas dari lubang saluran udara.
Gill

: Pikirkan apa yang perlu kau lakukan.

Nemo berusaha untuk bisa bebas tanpa bantuan ikan lain.
Bloat

: Ayolah.

Nemo akhirnya bisa bebas dari saluran udara tersebut. Ia merasa senang bisa
melakukannya sendirian.
Gill

: Sempurna.

Bubbles
Bloat

: Kau berhasil.
: Gerakkan yang bagus.

Dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya Nemo bisa melepaskan
dirinya dari pipa saluran udara tanpa bantuan dari ikan-ikan lain. Walaupun
Nemo mempunyai sirip yang cacat tidak menghentikannya untuk berusaha
sendiri dengan sungguh-sungguh dan buah dari usahanya tersebut adalah
keberhasilannya.
Di lain adegan dan dialog, Nemo berusaha untuk memasukkan kerikil
kedalam kipas tapi Nemo ragu-ragu dan takut. Namun, dengan dukungan yang
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diberikan oleh Gill, Nemo dapat melakukannya dengan baik. Seperti pada
dialog berikut ini.
Gill

: Hati-hati, Sharkbait.

Nemo

: (menyerah). Aku tidak bisa melakukannya.

Peach

: Ini bukan ide yang bagus. (memperingatkan Gill).

Gill

: Dia akan baik-baik saja. Coba lagi!

Nemo

: Oke. (memasukkan kerikil ke kipas).

Gill

: Begitulah, Sharkbait. Palan-pelan…

Dengan pelan-pelan Nemo mendorong kerikil dengan siripnya hingga kipas itu
berhenti berputar dan air di akuarium berhenti mengalir. Melihat itu Nemo
merasa senang. Dan ikan yang lain juga senang.
Nemo

: Aku berhasil!

Bloat

: Dia berhasil.
Walaupun Nemo hampir menyerah tapi Gill terus berusaha untuk

menyemangati dan memotivasi Nemo untuk terus berusaha dengan sungguhsungguh dan usaha tersebut berhasil dilakukan dengan baik oleh Nemo.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang dapat diambil adalah
kekurangan bukanlah sebuah hambatan untuk menghentikan langkah kita untuk
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terus berusaha mencapai sebuah keinginan dan harapan agar berhasil. Dan
sebuah keterbatasan fisik bukan sesuatu yang bisa menghentikan kita untuk
terus melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan dari
teman-teman akan memotivasi tujuan agar semangat mencapai tujuan yang kita
inginkan.
4. Orangtua Harus Memberikan Kebebasan Kepada Anaknya
Mengekang anak secara berlebihan kerap dilakukan orang tua karena
terlalu khawatir terhadap keselamatan anak dan tidak diberi kesempatan kepada
anak untuk melakukan aktivitas seperti bermain dan bergerak bebas. Kesalahan
merendahkan pribadi anak kerap dilakukan oleh orang tua, karena
mengganggap anaknya tidak mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas.
Orang tua seharusnya memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada anak
untuk melakukan segala sesuatu, dengan memberikan pengarahan dan
pengawasan terhadap anak.
Marlin terus menjaga dan melindungi Nemo dari mara bahaya yang
akan menimpanya. Tanpa Marlin sadari bahwa perilakunya tersebut membatasi
aktivitas Nemo. Dan sebagai orangtua tidak boleh terlalu mengekang anaknya,
membatasi bahkan melarang anaknya untuk berpetualang, ini seperti pada
dialog berikut.
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Marlin

: Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kau tidak bisa
berenang dengan baik.

Nemo

: Aku bisa berenang dengan baik, ayah, oke?

Marlin

: Tidak. Itu tidak oke.
Kau seharusnya tidak berada disini.
Ayah benar. Kau akan mulai sekolah 1 atau 2 tahun lagi.

Nemo

: Tidak. Hanya karena kau takut lautan…

Marlin

: Sudah jelas kau belum siap. Dan kau takkan kembali sampai
kau siap. Kau pikir kau bisa melakukannya, tapi kau tidak bisa,
Nemo!

Nemo
Pak Ray

: Aku benci ayah.
: Tidak ada yang bisa dilihat. Berkumpul. Permisi. Ada yang bisa
kulakukan? Aku adalah ilmuwan. Apa ada masalah?

Marlin

: Aku tidak bermaksud menyela. Dia bukan perenang yang baik.
Aku hanya berpikir terlalu awal baginya untuk keluar tanpa
pengawasan.

Pak Ray

: Aku bisa pastikan, dia aman bersamaku.
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Marlin yang terlalu takut Nemo akan terluka, selalu mengkhawatirkan
keselamatan Nemo. Sehingga Marlin tidak sadar dengan sikap terlalu
protektifnya menyebabkan kesalahpaham dipikiran Nemo. Dan Nemo malah
berburuk sangka kepada ayahnya. Namun, sebagai orangtua, mereka belajar
dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka, di lain kesempatan mereka akan
lebih bijak mengambil keputusan. Seperti Marlin, di akhir adegan Marlin
mengantar Nemo untuk pergi berpetualang dengan Pak Ray. Marlin bahkan
merasa bersemangat mengantar Nemo ke sekolah untuk belajar. Seperti dialog
berikut.
Disisi lain, Pak Ray bersiap-siap untuk pergi berpetualang.
Pak Ray

: Pegangan. Kita berangkat. Pemberhentian berikutnya.
Pengetahuan.

Marlin

: Da-dah, anakku. Bersenang-senanglah.

Nemo

: Da-dah, Ayah.
(menghentikan Pak Ray). Pak Ray, tunggu. Aku melupakan
sesuatu.

Nemo mendekati ayahnya dan memeluknya.
Nemo

: Aku sayang kamu, ayah.

Marlin

: Ayah juga sayang kamu, nak.
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Nemo

: Ayah? Kau bisa melepaskanku sekarang.

Marlin

: Maaf… sekarang pergilah berpetualangan.

Nemo kembali keatas tubuh Pak Ray dan mereka berangkat untuk berpetualang.
Squirt

: Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi, teman.

Dory

: (mendekati Marlin). Da-dah, Elmo.

Marlin

: Nemo.

Dory

: Nemo. Da-dah, Nemo.

Nemo

: Sampai ketemu lagi setelah sekolah, Dory. Da-dah, ayah.

Marlin

: Da-dah, anakku.
Dari pengalaman yang telah Marlin alami, ia sudah siap untuk

mendampingi dan mempercayai anaknya, agar Nemo bisa berpetualang
bersama teman-temannya. Sikap yang dilakukan Marlin tersebut karena ia
mampu belajar dari kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya, sehingga
Marlin berusaha untuk menjadi ayah yang baik untuk Nemo.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang dapat kita ambil adalah
sebagai orangtua kita tidak boleh terlalu protektif terhadap semua kegiatan
aktivitas yang dilakukan anak, sehingga membatasi semua kegiatan yang bisa
dilakukan oleh anaknya dan menyebabkan perkembangannya terganggu.
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Jangan pernah memberi batasan anak kita untuk belajar tentang apapun, karena
pengalaman adalah guru yang lebih baik.
5. Tolong Menolong Antar Sesama
Kita harus berbuat baik kepada sesama manusia, hewan, dan lingkungan.
Persaudaran antara sesama manusia bagaikan organ-organ dalam satu tubuh.
Sistem persaudaraan seperti itu memungkinkan terjadinya tindakan saling
membantu dengan segera, tulus, dan ikhlas.
Kita dinasehati agar bahu-membahu, saling menolong dalam kebaikan
tanpa memperdulikan jenis kelamin, suku, ras, dan budaya, seperti yang
dilakukan oleh Dory yang ikhlas membantu Marlin mencari Nemo. Dengan
sikap Marlin yang terlalu khawatir dan pemarah tidak membuat Dory untuk
menjauhinya dan membencinya, Dory dengan senang membantu Marlin
mencari Nemo. Seperti pada dialog berikut ini.
Dory

: Oh, sayang. Hei, kembalilah. (mengejar Marlin). Hei… apa
masalahnya?

Marlin

: Apa masalahnya? Sementara mereka membuat impresi, aku
berada jauh dari rumah bersama ikan yang bahkan tidak ingat
dengan namanya sendiri.

Dory

: Sangat menyusahkan.
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Marlin

: Anakku ada di luar sana.

Dory

: Anakmu Chico?

Marlin

: Nemo. Sudah tidak penting. Karena tak ada ikan di lauatan ini
yang akan menolongku.

Dory

: Aku menolongmu.

Marlin dan Dory sama-sama termenung dan terdiam lalu Dory menghampir
gerombolan ikan.
Dory

: Tunggu disini.

Dory berenang kearah gerombolan ikan untuk bertanya.
Dory

: Kawan-kawan.

Gerombolan ikan : (membentuk formasi Marlin). Apakah dia mengganggumu
lagi?
Dory

: Tidak, dia pria yang baik. Harap maklumi dia. Dia kehilangan
anaknya Fabio. Pernah dengar tentang P Sherman, 42 Wallaby
Way, Sydney?

Gerombolan ikan : Sydney? Oh, pasti. (membentuk formasi ikon Sydney). Ted
punya saudara di Sydney. Bukan begitu, Ted (sesama
gerombolan ikan)? Sudah pasti.
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Dory

: (memanggil Marlin). Hei, mereka tahu Sydney! (Marlin
langsung mendekat kearah Dory dan gerombolan ikan). Kalian
tahu caranya sampai disana?

Gerombolan ikan : Ikuti saja EAC. “East Australian Current”. (membentuk
formasi arus EAC). Arus yang besar. Kalian takkan
melewatinya. Arusnya ada… di sana. (membentuk formasi
tanda panah). Lalu kalian akan mengikuti selama…
(bertanya pada sesama gerombolan ikan). Berapa lama
menurut kalian? Tiga putaran? Arus itu akan membawamu
langsung ke Sydney. (membentuk formasi panah lagi
disertai ada seperti bendera di sekitarnya).
Marlin

: Hebat sekali! Dory, kau berhasil. (memeluk Dory).

Dory

: Oh, tolonglah. Aku hanya penolong kecilmu. Hanya membantu.

Marlin

: Kawan-kawan, terima kasih.
Marlin merasa tersinggung dengan impresi yang dibuat oleh

gerombolan ikan-ikan, sebenarnya gerombolan ikan itu hanya berusaha
membuat Dory tersenyum karena Dory merasa sedih. Walaupun Marlin sudah
pergi meninggalkan mereka semua Dory tetap mengejar Marlin dan berusaha
membantunya. Lalu Dory bertanya pada gerombolan ikan-ikan itu, dan
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gerombolan ikan-ikan itu juga membantu Dory dan Marlin dengan
memberitahu arah pergi ke Sydney.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang dapat diambil adalah
sesama manusia kita harus saling tolong-menolong dan bahu-membahu untuk
membantu orang yang kesusahan tanpa membeda-bedakan ras, suku, jenis
kelamin dan agama. Karena dengan saling tolong-menolong semua masalah
bisa menjadi ringan dan mudah diatasi.
6. Saling Percaya Antar Teman/Sahabat Maupun Keluarga
Seorang sahabat atau teman harus saling mempercayai, karena
kepercayaan akan membawa kita pada sebuah kebaikan. Namun, apa jadinya
jika sebuah teman atau sahabat tidak saling percaya, maka akan terjadi sebuah
keburukan karena tidak saling percaya pada temannya. Sikap Marlin yang tidak
mempercayai peringatan Dory, karena melihat situasi parit yang mencekam
membuat Marlin harus berbohong kepada Dory, agar dory mematuhi
perkataannya dan mengikuti Marlin pergi keatas parit karena merasa aman.
Namun ternyata diatas parit, adalah hutan ubur-ubur yang sangat berbahaya.
Seperti pada dialog berikut ini.
Dory

: Parit yang bagus. (Marlin dan Dory melihat situasi sekitar
parit). Hello! (terdengar suara gema Dory dari dalam parit).
Oke, ayo kita pergi. (mengajak Marlin berenang melewati parit).

72

Marlin

: Tidak, tidak. Parit yang buruk. (menarik Dory mundur). Kita
akan berenang ke atas melewatinya.

Dory

: Tunggu dulu, kawan. Lampu merah. Sesuatu memberitahuku
kita seharusnya berenang melaluinya, bukan lewat atas.

Marlin

: Apa kau tidak melihatnya? Tertulis kematian di mana-mana.

Dory

: Aku minta maaf, tapi aku pikir kita seharusnya berenang
melaluinya

Marlin

: Dan aku sudah selesai membicarakannya. Kita ke atas.

Dory

: Ayolah. Percayalah padaku.

Marlin

: Percaya padamu?

Dory

: Ya. Percaya. Itu yang dilakukan teman.

Marlin

: (menipu Dory). Ada sesuatu yang berkilau!

Dory

: Di mana?

Marlin

: Dia baru saja berenang ke atas parit. Ayo.
Setelah Marlin dan Dory berenang diatas parit, mereka berdua menemui

seekor ubur-ubur dan tanpa mereka sadari bahwa tempat tersebut adalah hutan
ubur-ubur. Lalu datang ubur-ubur lain mengepung Marlin dan Dory. Mereka
berdua terperangkap di dalam hutan ubur-ubur, karena Marlin tidak
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mempercayai perkataan atau peringatan dari teman. Tapi saat ada kesempatan
lain, Marlin mencoba untuk mempercayai temannya yaitu Dory. Seperti pada
dialog berikut.
Dory

: Mau keluar dari sini?

Marlin

: Tentu saja.

Dory

: Kalau begitu. Bagaimana kita akan melakukannya… kalau
tidak mencoba dan berharap yang terbaik?

Marlin

: Kau tidak mengerti sepenuhnya.

Dory

: Percayalah padaku.

Marlin melihat luka di tubuh Dory yang rusak akibat sengatan ubur-ubur.
Marlin

: Baiklah.
Dan karena kesempatan yang Marlin berikan kepada Dory untuk

mempercayai perkataan Dory, ternyata membawa Marlin dan Dory dibawa
masuk ke dalam mulut paus dan mereka dibawa ke pelabuhan Sydney. Setelah
sampai pelabuhan Sydney, ikan paus itu mengeluarkan Marlin dan Dory dari
ttubuhnya. Ini membuktikan bahwa mempercayai teman atau sahabatnya
bukanlah sesuatu yang buruk. Karena seorang teman atau sahabat yang sejati
tidak akan menjerumuskan teman atau sahabatnya ke hal-hal yang buruk.
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Di adegan dan dialog lain, Dory terus berusaha menyakinkan Marlin
untuk mempercayainya. Namun dengan kejadian yang telah dialami oleh
Marlin dan Dory, Marlin pun berusaha untuk mempercayai Dory. Seperti pada
dialog berikut.
Marlin

: Apa yang terjadi?

Dory

: Aku akan memeriksanya. Apa…

Marlin

: Tidak. Jangan ada lagi bahasa paus. Kau tidak bisa bahasa
paus.

Dory

: Ya, aku bisa.

Marlin

: Tidak, kau tidak bisa. Kau pikir kau bisa melakukannya, tapi
kau tidak bisa, Nemo.

Suara itu terdengar lagi oleh Marlin dan Dory.
Dory

: (melepaskan pegangannya). Oke.

Marlin

: Dory… (menarik Dory).

Dory

: Dia bilang sudah saatnya untuk melepaskannya. Semuanya
akan baik-baik saja.

Marlin

: Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa tahu sesuatu yang
buruk tidak akan terjadi?
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Dory

: Aku tidak tahu.
Walaupun

seorang

teman

terus

menyakinkan

kita

untuk

mempercayainya, kita seharusnya mencoba untuk percaya. Karena sesama
teman harus saling mempercayai. Seperti yang dilakukan oleh Dory, walaupun
Marlin tidak mempercayainya, Dory terus menyakinkan kepada Marlin bahwa
semuanya akan baik-baik saja. Di adegan dan dialog akhir, Nemo berusaha
menyakinkan ayahnya bahwa ia bisa melakukan hal yang benar. Seperti dialog
berikut.
Nemo

: Ayo.

Dory

: Tolong! Keluarkan kami!

Marlin

: Tidak, tidak, tidak. Dory!

Nemo

: Ayah, aku tahu yang harus dilakukan.

Marlin

: Nemo, tidak. (masuk kedalam jaring).

Nemo

: Kita harus memberitahu semua ikan untuk berenang kebawah
bersamaaan.

Marlin

: keluar dari situ.

Nemo

: Ini akan berhasil.

Marlin

: Tidak, ayah tak ingin kehilanganmu lagi.
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Nemo

: Ayah. Tidak ada waktu. Hanya ini cara untuk menyelamatkan
Dory. Aku bisa melakukannya.

Marlin

: Kau benar. Ayah tahu kau bisa.

Nemo

: Sirip keberuntungan. (tos sirip).

Marlin

: Sekarang, pergilah. Cepat!
Dari semua cerita diatas, bahwa saling mempercayai adalah sesuatu

yang dapat membuat kita menuju kearah yang baik. Dan sesuatu yang buruk
akan terjadi apabila kita tidak mempercayai peringatan teman/sahabat maupun
keluarga.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang dapat diambil adalah kita
harus mempercayai teman/sahabat ataupun keluarga, karena teman atau sahabat
yang baik tidak akan menjerumuskan kita ke jurang keburukan. Dan
teman/sahabat maupun keluarga akan selalu mempercayai kita bisa melalukan
sesuatu yang baik.
7. Jangan Pernah Malu Untuk Meminta Maaf
Minta maaf bukanlah sesuatu yang mudah jika kita sudah melakukan
kesalahan. Namun dengan meminta maaf kita sudah biasa merasakan perasaan
lega. Sikap Marlin yang melihat Dory terluka akibat sengatan ubur-ubur,
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membuat Marlin merasa bersalah dan meminta maaf kepada Dory karena sudah
tidak percaya perkataan Dory. Seperti pada dialog berikut.
Marlin

: Dory.

Marlin melihat luka-luka akibat sengatan ubur-ubur di tubuh Dory.
Marlin

: Aku minta maaf. Ini semua salahku. Ini salahku.

Tiba-tiba Dory berbicara menghitung angka dan bangun dari tempatnya,
membuat Marlin bingung melihat tingkah Dory.
Dory

: 39, 40! Siap atau tidak aku datang! (langsung berenang
mencari sesuatu).

Dibalik penyu lain Dory menemukan anak-anak penyu.
Dory

: Di situ kalian… Tangkap aku kalau bisa.
Marlin berusha untuk mengakui bahwa dirinya bersalah karena sudah

mengabaikan perkataan Dory. Dan dengan besar hati meminta maaf kepada
Dory. Dan di adegan dan dialog lain, Nemo meminta maaf kepada Gill. Nemo
merasa telah gagal untuk melakukan rencan yang telah diuat bersama-sama dan
Gill juga merasa bersalah telah membuat Nemo hampir celaka. Seperti pada
dialog berikut ini.
Nemo

: Gill?
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Gill

: Hei, Sharkbait.

Nemo

: Aku minta maaf tak bisa menghentikan…

Gill

: Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku begitu siap untuk
keluar, sangat siap untuk merasakan lautan. Aku berniat
membahayakan dirimu untuk mencapainya. Tak ada yang
sepadan

dengan

hal

itu.

Aku

minta

maaf

tak

bisa

mengembalikanmu kepada ayahmu, nak.
Dari dialog diatas Nemo meminta maaf kepada Gill dan Gill juga
meminta maaf kepada Nemo. Pada adegan dan dialog terakhir, Nemo berkata
kepada ayahnya bahwa ia tidak membenci Marlin. Dan Marlin meminta maaf
kepada Nemo, karena sikapnya yang egois memarahi Nemo didepan temantemannya pada waktu itu. Seperti pada dialog berikut.
Nemo

: (sadar). Ayah?

Marlin

: Oh, syukurlah.

Nemo

: Ayah… aku tidak membencimu.

Marlin

: Oh, tidak, tidak. Ayah minta maaf, Nemo.

(memegang sirip Nemo). Hei, coba tebak?
Nemo

: Apa?
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Marlin

: Penyu… aku bertemu dengannya. Dan dia berumur 150 tahun.

Nemo

: 150.

Marlin

: Ya.

Nemo

: Sandy Plankton bilang mereka hanya hidup sampai berumur
100 tahun.

Marlin

: Sandy Plankton? Apa kau pikir ayah menyeberangi lautan dan
tidak tahu sebanyak yang Sandy Plankton tahu? Dia berumur
150 tahun! Bukan 100 tahun. Siapa sih Sandy Plankton yang tahu
semua yang salah?
Meminta maaf bagi sebagian orang tidaklah mudah. Walaupun mereka

berbuat salah, sulit untuk mengatakan permintaan maaf kepada orang yang
telah disakiti. Namun, cerita diatas mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh
malu untuk meminta maaf.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang dapat diambil adalah
jangan pernah malu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Meminta maaf tidak
akan membuat kita rendah diri tapi membuat kita bijaksana. Karena dengan
meminta maaf, perasaan bersalah kita bisa berkurang dan membuat
persahabatan semakin bermakna.
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8. Siap Melepaskan Anak Untuk Berpetualang
Petualangan merupakan sesuatu pendidikan yang dialami secara
langsung oleh individu manusia. Petualangan akan membuat seseorang
mengerti dan memahami suatu peristiwa dan pengetahuan secara langsung.
Ketika anak-anak tumbuh semakin dewasa maka sebagai orangtua kita
harus siap untuk melepaskan mereka agar mereka bisa mengetahui kondisi di
sekitar mereka. Seperti yang dilakukan oleh Crush kepada anaknya, pada dialog
berikut.
Crush

: Berenanglah, anakku. Sungguh mengagumkan, Jellyman. Saat
mereka masih berupa telur kami tinggalkan mereka di pantai
untuk menetas, dan coo-coo-cachoo, mereka menemukan jalan
mereka kembali menuju lautan biru luas.

Marlin

: Mereka melakukannya sendiri?

Crush

: Ya!

Marlin

: Tapi, kawan, bagaimana kau bisa tahu kapan mereka siap?

Crush

: Kau takkan tahu, tapi ketika mereka tahu, kau akan tahu. Kau
tahu?
Crush adalah seorang ayah yang hebat, ia tahu kapan anaknya mampu

melakukan hal-hal yang hebat dan ia tidak khawatir akan apa yang akan terjadi
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dimasa depan. Dengan sikap yang demokratis membuat anak akan mampu
melakukan hal-hal yang benar dan baik dengan bimbingan dari orangtuanya.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang dapat diambil adalah
sebagai orangtua, kita harus siap melepaskan anak, jika mereka memang benarbenar siap untuk mencari petualangan mereka sendiri tanpa mengekang mereka
secara proktektif.
9. Belajar Untuk Bekerja Sama
Tolong menolong antar sesama dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang
dilakukan, terlebih lagi jika dilakukan secara bersama-sama akan membentuk
suatu ikatan persaudaraan yang kuat antar individu dan meringankan suatu
kegiatan atau akitvitas yang sedang dilakukan. Untuk menyelamatakan Nemo
Gill berusaha berenang ke dalam jaring dan diikuti oleh ikan-ikan lain. Seperti
pada dialog berikut.
Nemo

: Tolong! (berenang). Tolong aku!

Gill

: (mendekati Nemo). Bertahan. Aku datang.

Nemo masuk kedalam jaring dan Gill juga ikut masuk kedalam jaring untuk
menyelamatkannya dengan berenang kearah bawah.
Gill

: Berenang ke bawah! Ayo, nak.

Ikan-ikan lain juga menyusul Gill dan ikut berenang kebawah.

82

Semua ikan

: Semuanya masuk.

Mereka berhasil lepas dari jarring.
Dokter gigi
Gill

: (bingung). Apa yang…?
: Kerja bagus.

Usaha yang dilakukan oleh Gill dan teman-temannya berhasil membuat
Nemo lepas dan keluar dari jaring. Dan di lain adegan dan dialog, Nemo
berusaha untuk membantu Dory dan ikan-ikan lain yang terperangkap ke dalam
jaring nelayan. Seperti dialog berikut.
Nemo

: Bilang ke semua ikan untuk berenang kebawah.

Nemo pergi menemui Dory dan Marlin memberitahu semua ikan untuk
berenang kebawah.
Marlin

: Jadi, kalian dengar anakku. Ayolah.

Nemo berhasil menemukan Dory.
Nemo

: Dory, kau harus bilang ke semua ikan untuk…

Marlin

: (diluar jaring). Berenang ke bawah bersamaan. Kalian
mengerti yang aku katakan?
Berenang kebawah!
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Jaring berisi ikan sudah hampir naik ke permukaan laut. Sementara Dory,
Marlin dan Nemo masih berusaha memberitahu ikan-ikan lain untuk berenang
ke bawah.
Dory

: Semuanya berenang kebawah.

Nemo

: Ayo. Kalian harus berenang kebawah.

Marlin

: Kebawah! Berenang kebawah! Berenang kebawah!

Jaring hampir mendekati kearah kapal dan sebagian ikan sudah ada
dipermukaan air laut termasuk Dory dan Nemo.
Marlin

: Jangan menyerah! Terus berenang! Tetaplah berenang!

Semua ikan terus berusaha berenang kebawah dan ikan-ikan yang ada
dipermukaan air perlahan-lahan masuk ke air lagi. Para nelayan bingung
mengapa jaringnya tidak muncul tapi semakin masuk kedalam laut.
Marlin

: Begitu!

Nemo

: Ini berhasil!

Marlin

: Tetaplah berenang!

Nemo

: Ayo, ayah!

Marlin

: Kau hebat, nak.

Nemo

: Itu ayahku.
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Marlin

: Ayo berenang sampai ke dasar.

Dory

: Tetaplah berenang.

Marlin

: Hampir sampai. Tetaplah berenang!

Semua ikan hampir sampai ke bawah permukaan laut dan mengakibatkan
kapal nelayan oleng dan tali tidak kuat menahan beban hingga akhirnya putus.
Ikan-ikan Berhampur keluar jaring. Dory bahagia bisa keluar dari jaring dan
melihat ikan-ikan lain berhampuran keluar. Marlin mencari Nemo dan
menabrak Dory.
Usaha yang dilakukan oleh Nemo, Dory, Marlin dan ikan-ikan lain berhasil
membuat mereka semua bebas dan keluar dari jaring dengan selamat.
Dari pemaparan data diatas, nilai moral yang bisa kita ambil yaitu jika
semua dilakukan secara bersama-sama akan menjadi ringan. Dan janganlah
meremahkan hasil dari kerja sama.

BAB IV
Relevansi Nilai-Nilai Moral Yang Terdapat Dalam Film “Finding Nemo”
Terhadap Pendidikan Karakter Bagi Siswa Tingkat Dasar

Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re’ yang artinya berguna, mampu akan,
berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik,
bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang.
Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan,
berguna, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi
bermartabat.75
Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan melalui
perilaku. Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan melembaga
secara objektif di dalam masyarakat. 76 Moral adalah hal yang mendorong manusia
untuk melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. Moral dapat
diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar atau tidaknya tindakan manusia.77
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Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter: Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi
Pendekatan Pembelajaran Afektif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 56.
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Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993),
110.
77
Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, 28.
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Jadi, dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa nilai moral adalah segala nilai
yang berhubungan dengan konsep baik dan buruk. Nilai moral juga sering muncul
dalam nilai sosial.78 Dengan begitu, seseorang dapat menghasilkan suatu perbuatan
yang secara umum dapat diterima oleh masyarakat sebagai hal yang objektif dan dapat
diberlakukan secara universal.79
Nilai moral dalam film “Finding Nemo” merupakan serangkaian teori yang
dianalisis melalui konten yang terdapat dalam film yang disesuaikan dengan
pandangan hidup masyarakat. Demikian halnya dengan pendidikan karakter yang
terdapat dalam film mempunyai unsur teori pengetahuan mengenai konsep baik dan
buruk yang diwujudkan melalui perbuatan yang dapat diterima di dalam masyarakat.
Pemahaman mengenai relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam film
“Finding Nemo” terhadap pendidikan karakter, dapat dilihat jika dibandingkan dengan
nilai-nilai pendidikan karakter.
A. Kerja Keras
Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa kerja keras. Kerja keras
melambangkan kegigihan dan keseriusan mewujudkan cita-cita. Sebab, hidup yang
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dijalani dengan kerja keras akan memberikan nikmat yang semakin besar manakala
mencapai kesuksesan.80
Seperti sikap kerja keras yang diperlihatkan dalam kutipan pertama berikut.
Marlin dan Dory terus berenang berputar-putar kembali ke tempat semula. Marlin
yang sadar bahwa mereka hanya berputar-putar ingin pergi meninggalkan tempat
tersebut. Lalu Dory dengan semangat mencari cara agar bisa meninggalkan tempat
tersebut.
Dory
Marlin
Dory
Marlin
Dory

Marlin

: Mau keluar dari sini?
: Tentu saja.
: Kalau begitu. Bagaimana kita akan melakukannya… kalau tidak
mencoba dan berharap yang terbaik?
: Kau tidak mengerti sepenuhnya.
: Percayalah padaku.
Marlin melihat luka di tubuh Dory yang rusak akibat sengatan uburubur.
: Baiklah.

Di lain adegan pada kutipan kedua, yaitu dimana Nemo dan teman-teman
ikan lainnya yang terkumpul dalam The Tank Gang’s membuat rencana pelarian
mereka. Nemo yang mendapatkan tugas untuk memasukkan kerikil kedalam kipas.
Melihat kipas yang berputar Nemo merasa takut tidak bisa meletakkan kerikil
kedalam kipas. Namun, Gill dengan semangat memberikan arahan kepada Nemo
untuk memasukkan kerikil kedalam kipas dengan hati-hati, seperti pada kuitpan
berikut ini.
Gill
80

: Hati-hati, Sharkbait.

Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan
Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 148.
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Nemo
: (menyerah). Aku tidak bisa melakukannya.
Peach
: Ini bukan ide yang bagus. (memperingatkan Gill).
Gill
: Dia akan baik-baik saja. Coba lagi!
Nemo
: Oke. (memasukkan kerikil ke kipas).
Gill
: Begitulah, Sharkbait. Palan-pelan…
Dengan pelan-pelan Nemo mendorong kerikil dengan siripnya hingga kipas itu berhenti
berputar dan air di akuarium berhenti mengalir. Melihat itu Nemo merasa senang. Dan
ikan yang lain juga senang.
Nemo
: Aku berhasil!
Bloat
: Dia berhasil.

Pada kutipan ketiga. Nemo yang terperangkap kedalam pipa saluran udara
meminta tolong kepada ayahnya. Namun, ayahnya tidak ada disitu, mendengar
teriakan Nemo ikan lain langsung mendekatinya dan berusaha menolongnya. Tapi,
Gill melarang ikan lain untuk menolong Nemo, karena Gill ingin Nemo bisa keluar
atas usahanya sendiri. Dan dengan arahan dari Gill, Nemo berhasil keluar dari pipa
saluran udara.
Nemo
: Tolong! (berenang). Tolong aku!
Gill
: (mendekati Nemo). Bertahan. Aku datang.
Nemo terjebak masuk kedalam jaring dan Gill juga ikut masuk kedalam jaring untuk
menyelamatkannya dengan berenang kearah bawah.
Gill
: Berenang ke bawah! Ayo, nak.
Ikan-ikan lain juga menyusul Gill dan ikut berenang kebawah.
Semua ikan
: Semuanya masuk.
Mereka berhasil lepas dari jarring.
Dokter gigi
Gill

: (bingung). Apa yang…?
: Kerja bagus.

Pada kutipan kedua yaitu dimana Nemo berusaha lepas dari jaring nelayan
dengan menyuruh semua ikan untuk berenang kebawah permukaan air laut. Dan
juga dengan bantuan dari Marlin yang ikut memberitahu ikan lain untuk berenang
kebawah. Semua ikan pun berenang kebawah dan akhirnya semua ikan bisa bebas
dari jaring dan keluar dengan selamat.
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Nemo
: Bilang ke semua ikan untuk berenang kebawah.
Nemo pergi menemui Dory dan Marlin memberitahu semua ikan untuk berenang kebawah.
Marlin
: Jadi, kalian dengar anakku. Ayolah.
Nemo berhasil menemukan Dory.
Nemo
: Dory, kau harus bilang ke semua ikan untuk…
Marlin
: (diluar jaring). Berenang ke bawah bersamaan. Kalian mengerti yang
aku katakan?
Berenang kebawah!
Jaring berisi ikan sudah hampir naik ke permukaan laut. Sementara Dory, Marlin dan
Nemo masih berusaha memberitahu ikan-ikan lain untuk berenang ke bawah.
Dory
: Semuanya berenang kebawah.
Nemo
: Ayo. Kalian harus berenang kebawah.
Marlin
: Kebawah! Berenang kebawah! Berenang kebawah!
Jaring hampir mendekati kearah kapal dan sebagian ikan sudah ada dipermukaan air laut
termasuk Dory dan Nemo.
Marlin
: Jangan menyerah! Terus berenang! Tetaplah berenang!
Semua ikan terus berusaha berenang kebawah dan ikan-ikan yang ada dipermukaan air
perlahan-lahan masuk ke air lagi. Para nelayan bingung mengapa jaringnya tidak muncul
tapi semakin masuk kedalam laut.
Marlin
: Begitu!
Nemo
: Ini berhasil!
Marlin
: Tetaplah berenang!
Nemo
: Ayo, ayah!
Marlin
: Kau hebat, nak.
Nemo
: Itu ayahku.
Marlin
: Ayo berenang sampai ke dasar.
Dory
: Tetaplah berenang.
Marlin
: Hampir sampai. Tetaplah berenang!
Semua ikan hampir sampai ke bawah permukaan laut dan mengakibatkan kapal nelayan
oleng dan tali tidak kuat menahan beban hingga akhirnya putus. Ikan-ikan Berhampur
keluar jaring. Dory bahagia bisa keluar dari jaring dan melihat ikan-ikan lain
berhampuran keluar. Marlin mencari Nemo dan menabrak Dory .

Dari kedua kutipan diatas, terlihat bahwa Dory memberikan semangat
kepada Marlin untuk tidak putus asa. Untuk mematahkan sikap putus asa Marlin,
Dory berusaha untuk mencari bantuan kepada ikan lain yang ada di lautan. Dengan
sikap optimis Dory yang tidak pantang menyerah termasuk sikap kerja keras. Sikap
kerja keras juga ditunjukkan oleh Gill dan teman-temannya untuk menyelamatkan
Nemo. Sikap terakhir yang diperlihatkan oleh Nemo adalah sikap kerja kerasnya
dalam menyelamatkan Dory dan ikan-ikan lain yang terperangkap kedalam jaring
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nelayan. Kerja keras sendiri termasuk dalam nilai pendidikan karakter. Kerja keras
merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi
berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya.81
Seorang anak yang terbiasa kerja keras, nantinya akan mampu membawa
dirinya di tengah-tengah kesulitan untuk menciptakan kemandirian. Orang yang
berkerja keras, tidak akan menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Ia
akan berusaha sendiri seberat apa pun kesulitan yang dihadapi. Sifat-sifat kerja
keras seperti ini sedikit demi sedikit harus mulai diperkenalkan kepada anak-anak
pada pendidikan anak usia tingkat dasar.
B. Kreatif
Kreatif adalah perilaku dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki.82 Banyak cara yang dapat dilakukan
untuk membuat anak menjadi kreatif. Di antaranya memberikan kebebasan kepada
anak-anak untuk berekspresi sesuai dengan keinginannya.
Marlin dan Dory melihat ada ikan yang sedang mendekati mereka. Lalu
mereka berdua mencoba bertanya kepada ikan itu. Namun ikan itu tidak menjawab
pertanyaan mereka. Dengan keadaan ini mendorong Dory untuk bersikap kreatif
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dengan menggunakan semua pengetahuan bahasa ikan yang ia miliki agar bisa
berkomunikasi dengan ikan tersebut. Dory berganti-ganti Bahasa ikan agar ikan itu
bisa mengerti apa yang Dory ucapkan. Seperti kutipan berikut.
Marlin
Dory
Marlin
Dory
Marlin

: Apa yang terjadi?
: Aku akan memeriksanya. Apa…
: Tidak. Jangan ada lagi bahasa paus. Kau tidak bisa bahasa paus.
: Ya, aku bisa.
: Tidak, kau tidak bisa. Kau pikir kau bisa melakukannya, tapi kau tidak
bisa, Nemo.
Suara aneh itu terdengar lagi oleh Marlin dan Dory.
Dory
Marlin
Dory
Marlin
Dory

: (melepaskan pegangannya). Oke.
: Dory… (menarik Dory).
: Dia bilang sudah saatnya untuk melepaskannya. Semuanya akan baikbaik saja.
: Bagaimana kau tahu? Bagaimana kau bisa tahu sesuatu yang buruk
tidak akan terjadi?
: Aku tidak tahu.

Dari kutipan diatas, sikap Dory yang ingin berbicara dengan ikan lain itu
menunjukkan sikap kreatif karena Dory tidak berhenti berusaha agar bisa berbicara
walaupun dengan berganti-ganti bahasa. Sikap kreatif merupakan salah satu nilai
pendidikan karakter.
Kreatif sebagai salah satu nilai pendidikan karakter sangat penting bagi
anak tingkat dasar karena kreatif akan menjadikan seseorang tidak pasif. Jiwanya
selalu gelisah (dalam makna positif), pikirannya terus berkembang, dan selalu
melakukan kegiatan dalam kerangka pencarian hal-hal baru yang bermanfaat bagi
kehidupan secara luas.
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C. Mandiri
Kemandirian tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang anak. Mandiri pada
dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung lama. Sifat
mandiri dapat tumbuh melalui proses latihan atau faktor kehidupan yang
memaksanya untuk menjadi mandiri.83
Dalam film “Finding Nemo”, terdapat nilai-nilai sikap mandiri sebagaimana
terdapat dalam pendidikan karakter. Hal ini Nampak dalam adegan pada kutipan
pertama, dimana kehidupan memaksa Nemo untuk menjadi mandiri. Nemo yang
terjebak di dalam pipa saluran udara harus berusaha keluar sendirian dengan arahan
dari Gill. Dimana Nemo sebelum terperangkap kedalam pipa saluran udara sedang
berenang disekitarnya, lalu tiba-tiba udara dalam pipa saluran udara menyeret
Nemo masuk kedalam pipa. Nemo yang panik berteriak memanggil ayahnya dan
ikan lain yang mendengar yaitu Deb ingin segera membantu Nemo. Namun,
dilarang oleh Gill. Gill memberikan arahan bagaimana cara keluar dari pipa yaitu
dengan mengerekan sirip ekornya secara perlahan-lahan dan akhirnya Nemo dapat
bebas dari pipa saluran udara. Seperti pada kutipan berikut.
Nemo

: Ayah! Tolong aku!

Deb
: Dia tersangkut.
Deb Berenang menolong Nemo. Ada ikan lain yang melarangnya yaitu Gill.
Gill
: Jangan!!! (keluar dari balik patung tengkorak).
Jangan ada yang menyentuhnya. (berenang mendekati Nemo).
Nemo
: Bisakah kau menolongku?
Gill
: Tidak. Kau sendiri yang membuatmu masuk, kau bisa keluar sendiri.
83
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Deb
Gill

: Gill.
: Aku hanya mau melihat dia melakukannya, oke?
Tenanglah. Gerakkan sirip dan ekormu bergantian.
Nemo
: Aku tidak bisa. Aku punya sirip rusak.
Gill
: Tak pernah menghentikanku.
Gill berenang pergi dan Nemo melihat sirip Gill yang rusak lalu Nemo kaget melihatnya.
Kemudian Gill kembali mendekati Nemo dan menyuruhnya berusaha untuk bisa bebas dari
lubang saluran udara.
Gill
: Pikirkan apa yang perlu kau lakukan.
Nemo berusaha untuk bisa bebas tanpa bantuan ikan lain.
Bloat
: Ayolah.
Nemo akhirnya bisa bebas dari saluran udara tersebut. Ia merasa senang bisa
melakukannya sendirian.
Gill
Bubbles
Bloat

: Sempurna.
: Kau berhasil.
: Gerakkan yang bagus.

Dan di lain adegan pada kutipan kedua juga terdapat nilai mandiri, yaitu
dimana Nemo dan teman-teman ikan lainnya yang terkumpul dalam The Tank
Gang’s membuat rencana pelarian mereka. Nemo yang mendapatkan tugas untuk
memasukkan kerikil kedalam kipas. Melihat kipas yang berputar Nemo merasa
takut tidak bisa meletakkan kerikil kedalam kipas. Namun, Gill dengan semangat
memberikan arahan kepada Nemo untuk memasukkan kerikil kedalam kipas
dengan hati-hati, seperti pada kuitpan berikut ini.
Gill
: Hati-hati, Sharkbait.
Nemo
: (menyerah). Aku tidak bisa melakukannya.
Peach
: Ini bukan ide yang bagus. (memperingatkan Gill).
Gill
: Dia akan baik-baik saja. Coba lagi!
Nemo
: Oke. (memasukkan kerikil ke kipas).
Gill
: Begitulah, Sharkbait. Palan-pelan…
Dengan pelan-pelan Nemo mendorong kerikil dengan siripnya hingga kipas itu berhenti
berputar dan air di akuarium berhenti mengalir. Melihat itu Nemo merasa senang. Dan
ikan yang lain juga senang.
Nemo
: Aku berhasil!
Bloat
: Dia berhasil.
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Dari kedua kutipan diatas terdapat nilai mandiri dalam pendidikan karakter.
Mandiri bagi anak sangatlah penting. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak
mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 84 Dengan
mempunyai sikap mandiri, anak tidak akan mudah bergantung pada orang lain.
Bahwa yang menyebutkan bahwa anak sulit mandiri karena sering dimanja dan
dilarang untuk melakukan ini dan itu oleh orangtua. Seperti ikut memotong sayuran
di dapur dimarahi karena dianggap berbahaya untuk anak. Padahal, dengan arahan
dan bimbingan anak akan mampu melakukannya dengan benar.
Sikap mandiri ini penting untuk ditanamkan pada anak khususnya tingkat
dasar karena dengan sikap mandiri anak akan mampu mengembangkan potensi dan
pengetahuannya untuk mengatasi keadaan yang sedang dialaminya. Dan sebagai
orangtua harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berkembang dan
berproses.
D. Rasa Ingin Tahu
Pada anak kecil rasa ingin tahu itu justru sangat kuat. Namun demikian, cara
mencari jawabannya dilakukan secara serampangan dan tidak sistematis. Hal ini
wajar mengingat anak kecil memang belum mengetahui bagaimana menemukan
jawaban dan metode yang tepat untuk menemukannya. Peran orangtua sangat
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penting artinya dalam menuntun anaknya menemukan jawaban atas rasa ingin tahu
anaknya.85
Karena rasa ingin tahu Nemo yang besar terhadap lautan terbuka atau drof
off, ketika ada kesempatan dan situasi. Nemo yang terpengaruh dengan temantemannya untuk mendekati kapal, ingin mengikuti teman-temannya. Namun,
karena Nemo mengingat perkataan ayahnya bahwa lautan terbuka tidak aman, ia
mengurungkan niat untuk megikuti teman-teman. Lalu, tiba-tiba ayahnya Nemo
melihat Nemo ingin pergi ke lautan terbuka dan memarahi Nemo. Sedangkan
teman-teman Nemo ada yang mengejek Nemo, bahwa Nemo terlalu takut dan ada
teman Nemo yang bilang Nemo tidak mengikuti perilaku temannya. Tapi, Marlin
sudah terlalu marah pada Nemo. Dan membuat Nemo berenang kearah kapal dan
mengabaikan ayahnya. Nemo terus berenang kearah kapal dan menyentuh bagian
belakang kapal. Dan di sisi lain, Marlin terus memperingatkan Nemo bahwa
perilakunya akan menyebabkan dirinya dalam bahaya. Seperti kutipan berikut.
Murid 1
Marlin

Jimmy
Marlin
Nemo

85

: Oh Tuhan! Nemo berenang ke lautan.
: Nemo. Kau pikir apa yang kau lakukan?
Kau akan terjebak di sana… dan ayah harus menyelamatkanmu sebelum
ikan yang lain. Kembali ke sini. Ayah bilang kembali ke sini sekarang!
Berhenti. Kau lakukan gerakan itu lagi, tuan… Jangan kau lakukan.
Jika kau letakkan siripmu di kapal itu… kau dengarkan ayah? Jangan
sentuh kapa… (Nemo menyetuh bagian belakang kapal). Nemo.
: Dia menyentuh bagian belakang kapalnya. (Nemo berenang kearah
ayahnya).
: Cepat kau kembali ke sini. Bagus. Kau dalam masalah besar, anak
muda. Kau dengar ayah.
: Ayah, tolong aku!
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Marlin

: Ayah datang, Nemo.

Melalui kutipan diatas menunjukan bahwa perilaku yang dilakukan oleh
Nemo muncul akibat rasa tertekan dan marah, hal itu mendorong rasa ingin tahu
Nemo terhadap kapal yang ada di permukaan air laut. Sikap Nemo tersebut
termasuk salah satu dari nilai pendidikan karakter yaitu rasa ingin tahu. Rasa ingin
tahu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.86
Rasa ingin tahu akan bermanfaat bagi anak baik secara biologis dan
psikologis. Secara biologis, kondisi tubuh manusia memungkinkan untuk
berkembang secara baik. Dan secara psikologis, otak manusia harus senantiasa
dilatih secara terus-menerus sehingga memiliki ketajaman. Dengan kondisi
sedemikian, manusia senantiasa memiliki sifat ingin tahu. Sejak kecil setelah
manusia dapat mengenali lingkungannya, muncul berbagai pertanyaan: apa
sesungguhnya, bagaimana sesuatu itu terjadi dan mengapa demikian. Rasa ingin
tahu ini menjadikan manusia tidak puas jika belum mendapatkan jawaban.
E. Bersahabat/Komunikatif
Setiap orang pasti berhubungan dengan orang lain. Model hubungannya
bermacam-macam. Ada yang berhubungan karena kepentingan kerja, ekonomi,
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agama, politik dan sebagainya.87 Seperti hubungan Marlin dan Pak Ray yaitu antara
orangtua dengan guru. Seperti sikap yang dilakukan oleh Pak Ray kepada Marlin
adalah salah satu hubungan guru dan orangtua. Pak Ray yang melihat pertengkaran
yang dilakukan oleh Marlin kepada Nemo, membuat Pak Ray bersikap ramah dan
lembut kepada Marlin, agar Marlin dapat mengerti keadaan anaknya dan
mempercayai anaknya. Dan mencoba menyakinkan Marlin bahwa Nemo akan
aman saat berada dalam pengawasannya. Seperti kutipan berikut ini.
Marlin
Nemo
Marlin

Nemo
Marlin
Nemo
Pak Ray

Marlin
Pak Ray

: Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Kau tidak bisa berenang
dengan baik.
: Aku bisa berenang dengan baik, ayah, oke?
: Tidak. Itu tidak oke.
Kau seharusnya tidak berada disini.
Ayah benar. Kau akan mulai sekolah 1 atau 2 tahun lagi.
: Tidak. Hanya karena kau takut lautan…
: Sudah jelas kau belum siap. Dan kau takkan kembali sampai kau siap.
Kau pikir kau bisa melakukannya, tapi kau tidak bisa, Nemo!
: Aku benci ayah.
: Tidak ada yang bisa dilihat. Berkumpul.
Permisi. Ada yang bisa kulakukan? Aku adalah ilmuwan. Apa ada
masalah?
: Aku tidak bermaksud menyela. Dia bukan perenang yang baik. Aku
hanya berpikir terlalu awal baginya untuk keluar tanpa pengawasan.
: Aku bisa pastikan, dia aman bersamaku.

Untuk membangun hubungan dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh
pola komunikasi yang digunakan. Sikap Pak Ray dalam membangun hubungannya
dengan Marlin termasuk dalam bentuk pertemanan. Sikap yang dilakukan Pak Ray
tersebut termasuk dalam sikap atau nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter
yaitu bersahabat/komunikatif. Bersahabat/komunikatif yaitu tindakan yang
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memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang
lain.88
Bersabahat dan komunikasi bagi anak-anak sangat berguna bagi
perkembangannya. Anak yang mempunyai banyak teman, akan lebih mempunyai
keberanian dan mental yang kuat. Selain itu, teman juga dapat dijadikan tempat
untuk berkeluh kesaah yang membangkitkan motivasinya untuk melakukan
aktivitas apa pun.
F. Cinta Damai
Sejak kecil sikap cinta damai sudah harus mulai dipupuk. Dengan kata lain,
orangtua maupun pendidik harus mengajarkan anak tentang sikap cinta damai.
Sikap cinta damai dapat dilakukan dengan selalu melatih anak untuk mengucapkan
maaf bila melakukan kesalahan, memohon izin bila akan melakukan sesuatu yang
melibatkan orang lain, dan meminta tolong bila membutuhkan bantuan orang lain.
Ketika ucapan tersebut (maaf, izin, dan tolong) hendaknya dibiasakan dan
dicontohkan oleh orangtua dan pendidik.89 Seperti pada adegan dikutipan pertama
berikut, sikap yang ditunjukkan oleh Marlin dan Nemo. Walaupun sebelumnya,
Nemo sempat marah kepada Marlin dan Marlin juga marah-marah pada Nemo
karena Nemo tidak mematuhi perkataan ayahnya tapi mereka kemudian saling
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meminta maaf dan saling memaafkan serta mereka kembali bahagia dengan
mengucapkan kasih sayang.
Disisi lain, Pak Ray bersiap-siap untuk pergi berpetualang.
Pak Ray
: Pegangan. Kita berangkat. Pemberhentian berikutnya. Pengetahuan.
Marlin
: Da-dah, anakku. Bersenang-senanglah.
Nemo
: Da-dah, Ayah.
(menghentikan Pak Ray). Pak Ray, tunggu. Aku melupakan sesuatu.
Nemo mendekati ayahnya dan memeluknya.
Nemo
: Aku sayang kamu, ayah.
Marlin
: Ayah juga sayang kamu, nak.
Nemo
: Ayah? Kau bisa melepaskanku sekarang.
Marlin
: Maaf… sekarang pergilah berpetualangan.
Nemo kembali keatas tubuh Pak Ray dan mereka berangkat untuk berpetualang.
Squirt
: Selamat tinggal. Sampai jumpa lagi, teman.
Dory
: (mendekati Marlin). Da-dah, Elmo.
Marlin
: Nemo.
Dory
: Nemo. Da-dah, Nemo.
Nemo
: Sampai ketemu lagi setelah sekolah, Dory. Da-dah, ayah.
Marlin
: Da-dah, anakku.

Pada kutipan kedua, pada adegan dimana Marlin yang tersinggung karena
impresi yang dibuat oleh segerombolan ikan dan tingkah Dory yang seperti anak
kecil membuat Marlin marah lalu pergi meninggalkan Dory dan segerombolan ikan.
Tapi melihat Marlin pergi, Dory langsung mengejarnya dan bertanya apa ada
masalah. Marlin dengan marah langsung mengejek impresi segerombolan ikan dan
memberitahu alasan mereka sampai datang sejauh ini. Mengetahui hal itu Dory
langsung meminta Marlin untuk mengikutinya dan bertanya arah pergi ke Sydney
pada segerombolan ikan, seperti pada kutipan berikut ini.
Dory
Marlin

Dory

: Oh, sayang. Hei, kembalilah. (mengejar Marlin). Hei… apa
masalahnya?
: Apa masalahnya? Sementara mereka membuat impresi, aku berada
jauh dari rumah bersama ikan yang bahkan tidak ingat dengan namanya
sendiri.
: Sangat menyusahkan.
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Marlin
Dory
Marlin

: Anakku ada di luar sana.
: Anakmu Chico?
: Nemo. Sudah tidak penting. Karena tak ada ikan di lauatan ini yang
akan menolongku.
Dory
: Aku menolongmu.
Marlin dan Dory sama-sama termenung dan terdiam lalu Dory
menghampir gerombolan ikan.
Dory
: Tunggu disini.
Dory berenang kearah gerombolan ikan untuk bertanya.
Dory

: Kawan-kawan.

Gerombolan ikan : (membentuk formasi Marlin). Apakah dia mengganggumu lagi?
Dory
: Tidak, dia pria yang baik. Harap maklumi dia. Dia kehilangan anaknya
Fabio. Pernah dengar tentang P Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney?
Gerombolan ikan : Sydney? Oh, pasti. (membentuk formasi ikon Sydney). Ted punya
saudara di Sydney. Bukan begitu, Ted (sesama gerombolan ikan)?
Sudah pasti.
Dory
: (memanggil Marlin). Hei, mereka tahu Sydney! (Marlin langsung
mendekat kearah Dory dan gerombolan ikan). Kalian tahu caranya
sampai disana?
Gerombolan ikan : Ikuti saja EAC. “East Australian Current”. (membentuk formasi arus
EAC). Arus yang besar. Kalian takkan melewatinya. Arusnya ada… di
sana. (membentuk formasi tanda panah). Lalu kalian akan mengikuti
selama… (bertanya pada sesama gerombolan ikan). Berapa lama
menurut kalian? Tiga putaran? Arus itu akan membawamu langsung ke
Sydney. (membentuk formasi panah lagi disertai ada seperti bendera di
sekitarnya).
Marlin
: Hebat sekali! Dory, kau berhasil. (memeluk Dory).
Dory
: Oh, tolonglah. Aku hanya penolong kecilmu. Hanya membantu.
Marlin
: Kawan-kawan, terima kasih.

Dan kutipan ketiga, yaitu dimana Nemo terperangkap kedalam jaring yang
dipegang oleh dokter gigi. Mendengar teriakan Nemo, Gill langsung ikut masuk
kedalam jaring dan mengajak Nemo untuk berenang kebawah akuarium. Dan
mereka berdua berhasil lepas dari jaring dokter gigi.
Nemo
Gill

Gill
Semua ikan

: Tolong! (berenang). Tolong aku!
: (mendekati Nemo). Bertahan. Aku datang.
Nemo masuk kedalam jaring dan Gill juga ikut masuk kedalam jaring
untuk menyelamatkannya dengan berenang kearah bawah.
: Berenang ke bawah! Ayo, nak.
Ikan-ikan lain juga menyusul Gill dan ikut berenang kebawah.
: Semuanya masuk.
Mereka berhasil lepas dari jarring.
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Dokter gigi
Gill

: (bingung). Apa yang…?
: Kerja bagus.

Dan pada kutipan terakhir yaitu dimana Nemo ingin menolong Dory yang
tertangkap jaring nelayan. Nemo masuk kedalam jaring menyusul Dory dan melihat
perilaku Nemo tersebut, Marlin langsung memegang sirip Nemo dan
memperingatkan Nemo bahwa hal yang dilakukan tersebut sangat berbahaya.
Namun, Nemo berhasil menyakinkan ayahnya bahwa ia bisa melakukannya.
Mendengar keyakinan Nemo, Marlin pun mengizinkan Nemo membantu ikan lain,
seperti pada kutipan berikut.
Nemo
Dory
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin

: Ayo.
: Tolong! Keluarkan kami!
: Tidak, tidak, tidak. Dory!
: Ayah, aku tahu yang harus dilakukan.
: Nemo, tidak. (masuk kedalam jaring).
: Kita harus memberitahu semua ikan untuk berenang kebawah
bersamaaan.
: keluar dari situ.
: Ini akan berhasil.
: Tidak, ayah tak ingin kehilanganmu lagi.
: Ayah. Tidak ada waktu. Hanya ini cara untuk menyelamatkan Dory.
Aku bisa melakukannya.
: Kau benar. Ayah tahu kau bisa.
: Sirip keberuntungan. (tos sirip).
: Sekarang, pergilah. Cepat!

Sikap yang ada dalam keempat kutipan diatas tersebut merupakan salah satu
nilai pendidikan karakter yaitu cinta damai. Cinta damai ialah sikap, perkataan, dan
tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas
kehadirannya.90 Agar sikap cinta damai ini tertanam dalam sanubari anak, kenalkan
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dan ajarkan anak dngan ucapan: maaf, izin, dan tolong. Ketiga hal inilah yang akan
menjadikan anak memiliki rasa cinta damai.91
Sikap cinta damai merupakan sikap yang patut untuk dilestarikan kepada
anak-anak kita khususnya usia tingkat dasar. Sikap cinta damai dapat memberikan
pengalaman kepada anak untuk memecahkan konflik secara kreatif dan damai.
G. Peduli Sosial
Peduli, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada
orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.92 Seorang anak nantinya tidak akan
terlepas dari masyarakat dan bantuan orang lain. Oleh karena itu, anak harus mulai
dibiasakan bersikap social yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain.
Dalam kutipan berikut yaitu dimana Nemo terperangkap kedalam jaring
yang dipegang oleh dokter gigi. Mendengar teriakan Nemo, Gill langsung ikut
masuk kedalam jaring dan mengajak Nemo untuk berenang kebawah akuarium.
Dan mereka berdua berhasil lepas dari jaring yang dipegang dokter gigi.
Nemo
: Tolong! (berenang). Tolong aku!
Gill
: (mendekati Nemo). Bertahan. Aku datang.
Nemo masuk kedalam jaring dan Gill juga ikut masuk kedalam jaring untuk
menyelamatkannya dengan berenang kearah bawah.
Gill
: Berenang ke bawah! Ayo, nak.
Ikan-ikan lain juga menyusul Gill dan ikut berenang kebawah.
Semua ikan
: Semuanya masuk.
Mereka berhasil lepas dari jarring.
Dokter gigi
91
92
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Gill

: Kerja bagus.

Dan pada kutipan terakhir yaitu dimana Nemo ingin menolong Dory yang
tertangkap jaring nelayan. Nemo masuk kedalam jaring menyusul Dory dan melihat
perilaku Nemo tersebut, Marlin langsung memegang sirip Nemo dan
memperingatkan Nemo bahwa hal yang dilakukan tersebut sangat berbahaya.
Namun, Nemo berhasil menyakinkan ayahnya bahwa ia bisa melakukannya.
Mendengar keyakinan Nemo, Marlin pun mengizinkan Nemo membantu ikan lain,
seperti pada kutipan berikut.
Nemo
Dory
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin
Nemo
Marlin

: Ayo.
: Tolong! Keluarkan kami!
: Tidak, tidak, tidak. Dory!
: Ayah, aku tahu yang harus dilakukan.
: Nemo, tidak. (masuk kedalam jaring).
: Kita harus memberitahu semua ikan untuk berenang kebawah
bersamaaan.
: keluar dari situ.
: Ini akan berhasil.
: Tidak, ayah tak ingin kehilanganmu lagi.
: Ayah. Tidak ada waktu. Hanya ini cara untuk menyelamatkan Dory.
Aku bisa melakukannya.
: Kau benar. Ayah tahu kau bisa.
: Sirip keberuntungan. (tos sirip).
: Sekarang, pergilah. Cepat!

Sikap yang dilakukan oleh Gill dan Nemo tersebut termasuk sikap peduli
sosial, karena melihat teman-temannya dalam bahaya tanpa pikir panjang ia
langsung ingin menyelamatkan temannya. Sikap peduli sosial termasuk dalam nilai
pendidikan karakter.
Sikap peduli sosial sangat penting untuk dikembangkan pada diri anak
karena sebagai makhluk sosial, secara langsung maupun tidak langsung akan saling
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membutuhkan bantuan orang lain. Jika anak tidak mempunyai kepedulian sosial
kepada orang lain, anak pun tidak akan diperdulikan oleh orang lain.
H. Tanggung Jawab
Sebagaimana suatu kewajiban orangtua untuk selalu melindungi anaknya
dari mara bahaya yaitu seperti yang dialami oleh Marlin yang berusaha melindungi
Coral dan telur-telurnya dari serangan ikan barakuda. Keberanian Coral untuk
menyelamatkan ratusan telurnya dari serangan barakuda dan tidak memperdulikan
peringatan dari suaminya, Marlin. Walaupun Coral berani untuk menyelamatkan
ratusan telurnya, ia harus menghadapi kenyatan bahwa dirinya harus kehilangan
nyawanya dan beserta ratusan telurnya. Sedangkan Marlin yang juga ikut
mengikuti Coral harus diserang oleh ikan barakuda dan membuat Marlin pingsan
dan tidak bisa menyelamatkan Coral. Dan dengan kejadian itu, menyisakan satu
telur, yang diberi nama Nemo dan Marlin berjanji untuk selalu menjaga Nemo.
Seperti yang terdapat pada kutipan berikut.
Marlin
: Kemana yang lainnya?
Kemudian Marlin melihat kearah Coral. Coral melihat ada ikan barakuda sedang
mendekat kearah mereka.
Marlin
: Coral, masuk ke dalam.
Coral khawatir melihat telur-telurnya dan Marlin pun mengingatkan bahwa telur-telurnya
aman didalam sana.
Marlin
: Tidak, jangan. Mereka akan baik-baik saja. Masuklah kedalam
sekarang juga.
Coral melihat telur-telurnya dan berenang menghampiri telurnya dan Marlin melihat
Coral merasa khawatir.
Marlin
: Tidak.
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Barakuda itupun menyerang Marlin hingga membuatnya terpental ke arah batu dan
pingsan. Setelah Marlin sadar dari pingsan hari sudah berubah menjadi malam. Marlin
langsung mencari keberadaan Coral.
Marlin
: Coral!
Marlin berenang menuju tempat telur-telurnya disimpan.
Marlin
: Coral. Coral. (Marlin melihat telurnya sudah hilang semua)
Coral. Coral. (Marlin menangis)
Marlin keluar dari tempat penyimpanan telurnya. Sampai di luar Marlin menangis.
Kemudian ia melihat ada satu telur yang selamat dan menghampiri telur tersebut.
Marlin
: Sudah, sudah. Semua akan baik-baik saja. Ayah di sini.
(Marlin memegang telur tersebut). Ayah bersamamu.
Ayah berjanji tidak akan membiarkan apaun terjadi padamu… (Marlin
melihat telur itu pecah sebagaian). Nemo.

Pada kutipan kedua, dimana kehidupan memaksa Nemo harus
mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya. Nemo yang berenang
disekitar pipa saluran udara harus terjebak kedalam pipa karena Nemo berenang
sambil melamun. Nemo yang terjebak di dalam pipa saluran udara harus berusaha
keluar sendirian dengan arahan dari Gill. Dimana Nemo sebelum terperangkap
kedalam pipa saluran udara sedang berenang disekitarnya, lalu tiba-tiba udara
dalam pipa saluran udara menyeret Nemo masuk kedalam pipa. Nemo yang panik
berteriak memanggil ayahnya dan ikan lain yang mendengar yaitu Deb ingin segera
membantu Nemo. Namun, dilarang oleh Gill. Gill memberikan arahan bagaimana
cara keluar dari pipa yaitu dengan mengerekan sirip ekornya secara perlahan-lahan
dan akhirnya Nemo dapat bebas dari pipa saluran udara. Seperti pada kutipan
berikut.
Nemo

: Ayah! Tolong aku!

Deb
: Dia tersangkut.
Deb Berenang menolong Nemo. Ada ikan lain yang melarangnya yaitu Gill.
Gill
: Jangan!!! (keluar dari balik patung tengkorak).
Jangan ada yang menyentuhnya. (berenang mendekati Nemo).
Nemo
: Bisakah kau menolongku?
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Gill
Deb
Gill

: Tidak. Kau sendiri yang membuatmu masuk, kau bisa keluar sendiri.
: Gill.
: Aku hanya mau melihat dia melakukannya, oke?
Tenanglah. Gerakkan sirip dan ekormu bergantian.
Nemo
: Aku tidak bisa. Aku punya sirip rusak.
Gill
: Tak pernah menghentikanku.
Gill berenang pergi dan Nemo melihat sirip Gill yang rusak lalu Nemo kaget melihatnya.
Kemudian Gill kembali mendekati Nemo dan menyuruhnya berusaha untuk bisa bebas dari
lubang saluran udara.
Gill
: Pikirkan apa yang perlu kau lakukan.
Nemo berusaha untuk bisa bebas tanpa bantuan ikan lain.
Bloat
: Ayolah.
Nemo akhirnya bisa bebas dari saluran udara tersebut. Ia merasa senang bisa
melakukannya sendirian.
Gill
Bubbles
Bloat

: Sempurna.
: Kau berhasil.
: Gerakkan yang bagus.

Dari kedua kutipan diatas mencerminkan sikap tanggung jawab yang
terdapat dalam pendidikan karakter. Nilai tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku
seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia
lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya),
negara dan Allah Yang Maha Esa.93
Upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan sikap tanggung jawab,
yaitu dengan mengajak untuk selalu membereskan mainannya setelah bermain dan
mengembalikannya di tempat semula. Contoh lain ialah setelah bangun tidur anak
dibimbing untuk membereskan dan menata tempat tidurnya sebelum keluar kamar
tidur.94

93
94

Muhammad Fadillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakater, 207.
Ibid., 205.
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Sikap tanggung jawab sangat penting bagi anak usia tingkat dasar karena
dengan sikap tanggung jawab, anak akan belajar tentang apa yang telah diperbuat
dan dilakukan. Berani berbuat berarti berani bertanggung jawab. Sikap
bertanggung jawab merupakan sikap seorang jagoan. Artinya, orang selalu
bertanggung jawab akan menatangkan kepercayaan dari orang lain.

BAB V
Penutup

A. Kesimpulan
Dari analisis data tentang nilai-nilai moral yang terdapat dalam film
“Finding Nemo” dan relevansinya terhadap pendidikan karakter bagi siswa tingkat
dasar, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Nilai-nilai moral yang terdapat dalam film “Finding Nemo” antara lain: a)
Kasih sayang orangtua kepada anaknya, b) Patuh terhadap orangtua, c)
Berusaha dengan sungguh-sungguh, d) Orangtua harus memberikan kebebasan
kepada anaknya, e) Tolong menolong antar sesama, f) Saling percaya antar
teman/sahabat maupun keluarga, g) Jangan pernah malu untuk meminta maaf,
h) Siap melepaskan anak untuk berpetualang, i) Belajar untuk bekerja sama.
2. Relevansi nilai-nilai moral yang terdapat dalam film “Finding Nemo” terhadap
pendidikan karakter bagi siswa tingkat dasar, terdapat dalam nilai karakter kerja
keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, bersahabat/komunikatif, cinta damai,
peduli sosial dan tanggung jawab
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B. Saran
Berdasarkan temuan tentang hasil analisa nilai-nilai moral dalam film
“Finding Nemo”, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.
1. Bagi pendidik, seorang guru harus menjadi contoh dan panutan bagi semua
peserta didik baik berupa perkataan, tindakan dan pemikirannya sesuai dengan
nilai-nilai karakter bangsa.
2. Bagi orangtua, orangtua adalah contoh dan panutan bagi anak dalam lingkup
keluarga, maka sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam
perkataan, tindakan dan pemikirannya. Orangtua harus memberikan
pengarahan dan pendampingan pada anak melalui media yang sesuai dengan
nilai-nilai moral bangsa.
3. Bagi peneliti, penelitian ini adalah sebuah sarana dalam mengembangkan
kajian ilmiah mengenai suatu teori yang kemudian dicari pembuktiannya
melalui sebuah studi ilmiah. Dalam sebuah penelitian ini, baik dalam penulisan
maupun pembuktian tidak lepas dari semua kesalahan. Maka dari itu, bagi para
peneliti yang akan dating untuk lebih memperdalam penelitiannya.
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