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Kata Kunci: Pesan Moral, Line Webtoon, Komik Sarimin, Semiotika  

Seiring berkembangnya zaman, media komunikasi memiliki beragam jenis 

untuk menyampaikan sebuah pesan, salah satunya yaitu melalui media komik. 

Sarimin adalah salah satu judul komik yang terdapat di Line Webtoon atau sebuah 

platform penerbitan digital bagi komikus. Komik Sarimin bercerita tentang jin 

monyet sakti yang bisa mengabulkan permintaan apa saja, seperti pesugihan, 

pelet, penglaris usaha dll. Kisah yang ditampilkan sangat familiar dengan cerita 

tentang penggunaan jasa jin yang biasa didengar oleh masyarakat pada umumnya. 

Dengan media komik inilah, maka bisa menjadi sarana dalam menyampaikan 

pesan-pesan moral melalui cerita dan gambar pada komik. 

Dalam skripsi ini penulis menuliskan rumusan masalah meliputi: pertama 

bagaimana representasi, objek dan interpretasi dalam komik Sarimin karya 

Nagaterbang. Kedua bagaimana pesan moral dalam komik Sarimin karya 

Nagaterbang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sedangkan 

teknik pengumpulan datanya yaitu dengan mengamati gambar dan teks dalam 

komik Sarimin episode 1-26 kemudian menganalisis gambar  yang mengandung 

pesan moral. Teori yang digunakan adalah analisis semiotika Charles Sanders 

Pierce yaitu dengan melihat tanda/representasi, tipe tanda (ikon, indeks, simbol), 

objek dan interpretasi. Tanda-tanda tersebut bekerja untuk menghasilkan makna.  

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tanda/representasi secara 

umum memberikan gambaran tentang perilaku baik atau buruknya seseorang 

disetiap potongan adegan, tipe tandanya adalah indeks karena bersifat kausal 

antara tanda dengan objeknya, kemudian objeknya adalah suatu hal yang menjadi 

persoalan dalam setiap potongan adegan, yang terakhir interpretasinya secara 

umum menjelaskan mengenai pesan moral dari baik/buruknya perbuatan yang 

dilakukan. Selanjutnya diperoleh pesan-pesan moral berdasarkan klasifikasi moral 

sebagai berikut: pertama, nilai moral terhadap Allah meliputi jangan 

menyekutukan Allah SWT, menjauhi pacaran dan segala perbuatan baik maupun 

buruk akan dibalas oleh Allah. Kedua, nilai moral terhadap diri sendiri yang 

meliputi semangat untuk bekerja dan belajar menabung. Ketiga, nilai moral 

terhadap keluarga adalah bekerja keras menafkahi keluarga. Jadi komik Sarimin 

ini  menunjukkan pesan moral untuk mengajak seseorang selalu berada di jalan 

kebenaran, melakukan hal yang baik dan tawakal kepada Allah SWT. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan, manusia tidak pernah lepas dari komunikasi. 

Komunikasi adalah proses interaksi sosial dengan bertukar pesan atau 

simbol. Harold Laswell menyatakan cara yang terbaik untuk menerangkan 

proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan : who, says what, in 

which channel, to whom, with what effect (siapa, mengatakan apa, melalui 

saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa). 

Di zaman modern sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi terus berkembang pesat di berbagai bidang. Hal tersebut 

memberikan pengaruh besar bagi masyarakat dunia. Salah satu dampak 

positifnya adalah kemudahan dalam berkomunikasi.  

Media komunikasi memiliki beragam jenis untuk menyampaikan 

sebuah pesan. Salah satunya untuk menyampaikan pesan moral yaitu 

melalui media komik. Komik adalah gambar dua dimensi yang terdiri dari 

susunan gambar dan tulisan sebagai pelengkap dan membentuk sebuah 

alur atau cerita. Komik diterbitkan dalam berbagai bentuk mulai dari 

komik strip dalam koran, komik cetak, bahkan berkembang hingga 

menjadi web komik atau komik online. Komik sangat diminati oleh 

khalayak karena memiliki ciri yang khas, yaitu konsep cerita melalui 

gambar-gambar dan tulisan sebagai pelengkap. Komik adalah bacaan yang 



 

 

sangat popular, komik merupakan salah satu bacaan yang paling digemari 

di kalangan anak-anak bahkan sampai orang dewasa sekalipun. Cerita dan 

pesan yang ingin disampaikan diungkapkan lewat gambar dan bahasa, 

maka gambar-gambar yang ditampilkan ke dalam bentuk panel-panel itu 

mesti berurutan, yang satu hadir sesudah yang lain dan berhubungan 

secara makna. Dalam cerita komik panel-panel gambar lebih dominan 

daripada teks verbal, dan bahkan banyak panel gambar yang sudah 

berbicara tanpa unsur bahasa atau dengan unsur bahasa yang terbatas. 

Komik mampu terus bertahan bahkan terus berkembang mengikuti 

kemajuan peradaban manusia. Perkembangan komik di Inonesia akhir-

akhir ini cukup pesat. Saat ini telah ada web komik atau komik online, 

media Internet dijadikan sebagai sarana dalam mempublikasikan komik 

tersebut. Dengan menyediakan situs web maka para pembaca akan mudah 

dalam mengakses komik. Dengan media internet maka jangkauan akan 

lebih luas, siapapun dapat megakses komik dengan mudah dan tidak perlu 

mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menikmati komik. 

Komik saat ini sudah menjadi media komoditi dan lahan profesi. 

Citra komik perlahan-lahan naik karena keunikannya dari hanya sekedar 

media hiburan saja menuju kepada media yang dipakai sebagai promosi, 

edukasi, bahkan lahan kerja yang subur. Hal ini tidak terlepas dari fungsi 

komik yang mampu memberikan nuansa baru bagi komunikasi yang 

bersifat global dalam ranah kehidupan modern.1 

                                                             
1Indiria Maharsi, Komik: Dunia Kreatif Tanpa Batas (Yogyakarta: Kata Buku, 2011), 8. 



 

 

Webtoon, atau sering juga disebut webcomics, merupakan komik 

yang didistribusikan lewat jaringan internet. Webtoon merupakan komik 

khas yang berasal dari Korea Selatan yang bisa kita baca dalam satu strip 

panjang (satu halaman website) dan juga berwarna. Beda dengan manga 

(komik Jepang) yang biasanya hanya hitam putih. Line Webtoon adalah 

sebuah platform penerbitan digital gratis bagi para pembuat komik baik 

amatir maupun profesional untuk menampilkan karya terbaik mereka 

kepada para penikmat komik di seluruh dunia. Dengan keragaman 

serial webcomic, para penggemar komik dapat selalu memiliki konten 

terbaru, menikmati berbagai jenis/genre webcomics, mulai dari genre 

romantis, drama, slice of life, fantasi, komedi, horor dan thriller. 2 

Sarimin adalah komik yang bergenre drama dengan unsur mistis 

dan ilmu hitam. Tokoh utama dari webtoon Sarimin ini adalah jin monyet. 

Komik ini mengambil sudut pandang dari jin monyet yang bisa 

mengabulkan permintaan apa saja, mulai dari melenyapkan orang yang 

dibenci, pesugihan, sampai mendapatkan cinta pujaan hati atau umumnya 

dikenal dengan sebutan pelet. Kisah-kisah yang ditampilkan sangat 

familiar dengan cerita tentang penggunaan jasa jin yang biasa didengar 

oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian penulis tertarik menganalisis 

komik Sarimin episode 1-26 karena dalam episode tersebut cerita yang 

disajikan masih fokus dengan cerita penggunaan jasa jin yang digunakan 

                                                             
2Agnes NS Baae.  Mengenal Webtoon.  http://webtoon123.blogspot.com/2015/11/apa-itu-

webtoon-webtoon-atau-sering.html, diakses pada 25 Januari 2019. 

http://webtoon123.blogspot.com/2015/11/apa-itu-webtoon-webtoon-atau-sering.html
http://webtoon123.blogspot.com/2015/11/apa-itu-webtoon-webtoon-atau-sering.html


 

 

oleh manusia, sedangkan episode selanjutnya sudah berkembang 

menceritakan masa lalu jin Sarimin. 

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis 

dan meneliti pesan moral di dalamnya, dengan judul : Pesan Moral Dalam 

Komik Online (Analisis Semiotika Terhadap Line Webtoon “Sarimin” 

Episode 1-26 Karya Nagaterbang). 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka 

perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana representasi, objek dan interpretasi dalam komik Sarimin 

karya Nagaterbang? 

2. Bagaimana pesan moral dalam komik Sarimin karya Nagaterbang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui representasi, objek dan interpretasi dalam komik 

Sarimin karya Nagaterbang 

2. Untuk mengetahui pesan moral dalam komik Sarimin karya 

Nagaterbang 

 

 

 



 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan 

juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, 

khususnya yang berkaitan dengan komik.  

2. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

literatur kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

mahasiswa Komunikasi Peyiaran Islam. 

Selain itu penelitian ini dapat menjadi rujukan dan pengetahuan 

masyarakat tentang isi pesan moral dalam komik, sehingga ketika 

seseorang membaca komik tidak hanya untuk sekedar hiburan tetapi 

juga dapat mengetahui maksud dari komik tersebut. 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang 

bermanfaat bagi pembaca terutama untuk pengarang komik yang 

menggunakan Line Webtoon agar memanfaatkannya sebagai media 

untuk menyebarkan pesan moral atau pesan kebaikan. 

E. Telaah Pustaka 

Selain mengambil sumber dari buku-buku yang relevan penulis 

juga menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam menulis 

penelitian ini, agar menghindari terjadinya kesamaan atau plagiasi dalam 



 

 

penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang 

penulis temukan yang memiliki kemiripan dalam pembahasan yaitu:  

Pertama, skripsi yang berjudul “Pesan-Pesan Dakwah Dalam 

Komik Si Juki Karya Faza Meonk”, karya Banu Wicaksono dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Dalam 

penelitian ini membahas tentang pesan-pesan dakwah yang terkandung 

dalam 9 judul gambar komik Si Juki Karya Meonk. Perbedaan skripsi 

Banu Wicaksono dengan penulis adalah terletak pada objek penelitiannya. 

Penulis memilih wecomics Sarimin Karya Nagaterbang sedangkan Banu 

Wicaksono memilih komik Si Juki Karya Faza Meonk. Peneliti meneliti 

pesan moral sedangkan Banu Wicaksono meneliti pesan-pesan dakwah. 

Sedangkan persamaan penelitian penulis dengan Banu Wicaksono adalah 

sama-sama membahas mengenai komik. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Komik Online Sebagai Media 

Penyampaian Pesan Dakwah ( Studi Analisis Pada Line Webtoon “Ngopi 

Yuk!” Episode 208-217)”, karya Yogi Mukti Andayani dari Institut 

Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2018. Dalam penelitian ini membahas 

komik yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan 

dakwah. Perbedaan skripsi Yogi Mukti Andayani dengan penulis adalah 

metode yang digunakan. Penelitian Yogi Mukti Andayani menggunakan 

metode pendekatan deskriptif analisis dan analisis data yang digunakan 

adalah model Miles dan Huberman. Sedangkan penulis menggunakan 

analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Kemudian perbedaan  



 

 

penelitian ini adalah terletak pada objeknya. Penulis memilih Sarimin 

Karya Nagaterbang sedangkan Yogi Mukti Andayani memilih komik 

Ngopi Yuk. Peneliti meneliti pesan moral sedangkan Yogi Mukti 

Andayani meneliti pesan-pesan dakwah. Sedangkan persamaan penelitian 

penulis dengan Banu Wicaksono adalah sama-sama membahas mengenai 

komik online pada Line Webtoon. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Penulis berusaha memahami 

pesan moral yang terdapat dalam komik Sarimin karya Nagaterbang. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang bersifat analisa 

terhadap cerita dan gambar pada komik. Analisis semiotika model 

Charles Sanders Pierce, yaitu semiotika sebagai suatu model dari ilmu 

pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan yang 

memiliki unit dasar yang disebut tanda. 

2. Data dan Sumber Data Penelitian  

Data pada penelitian ini adalah berupa gambar dan tulisan atau 

teks pada komik Sarimin. Berdasarkan kedua unsur tersebut, penulis 

akan dapat mengetahui sifat tokoh, alur cerita pada komik dan 

mengetahui pesan moralnya.  



 

 

Sumber data penelitian terbagi dalam dua kategori, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari 

sumber pertama misalkan dari perseorangan. Data penelitian yang 

digunakan adalah mengamati gambar dan teks dalam komik Sarimin 

Karya Nagaterbang yang mengandung pesan moral. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada. Data ini merupakan data tambahan untuk melengkapi 

data yang sudah ada. Data ini berupa buku, majalah, berita, jurnal, 

sosial media ataupun referensi lainnya. Data sekunder penelitian ini, 

berupa dokumen tertulis yaitu seperti referensi komik “Sarimin karya 

Nagaterbang” baik dari artikel di internet maupun jurnal-jurnal yang 

relevan dengan penelitan. 

Sumber data penelitian ini adalah webcomic pada aplikasi Line 

Webtoon dengan judul Sarimin Karya Nagaterbang episode 1-26 

beserta penulis komiknya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara yang saling mendukung satu sama lain, yang diperoleh dari: 

a. Pengamatan 

Pengamatan adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan merupakan suatu cara 



 

 

yang sangat bermanfaat, sistematik dan selektif dalam mengamati 

dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. 

Agar memperoleh data yang selektif, Pengamatan ini 

dilakukan dengan cara mengamati potongan dari gambar-gambar 

atau adegan yang mengandung pesan moral pada webcomic 

Sarimin Karya Nagaterbang episode 1-26. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yag 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap 

dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini, penulis 

mengambil dokumentasi dari website Line Webtoon Sarimin 

Karya Nagaterbang episode 1-26. 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data primer dan sekunder terkumpul kemudian 

diklasifikasikan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah 

ditentukan. Setelah terklasifikasi dilakukan analisis data menggunakan 

teknik analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Peirce 

mengembangkan semiotika berdasarkan representasi, interpretasi dan 

objek yang menghasilkan makna ekplisit untuk memahami makna 

tanda dalam webcomic Sarimin mengenai pesan moral.  

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu 

analisis semiotik, sebagai sarana komunikasi massa penyampaian 



 

 

pesan, dan cerminan realitas masyarakat, sebuah komik dan berbagai 

unsur di dalamnya dapat dikaji dengan analisis semiotika. Jenis 

analisis yang digunakan adalah semiotika pendekatan Charles Sanders 

Pierce yang mengemukakan teori segitiga makna yang terdiri dari tiga 

elemen utama, yaitu representasi, objek dan interpretasi. Dalam 

menganalisa gambar dan teks komik Sarimin karya Nagaterbang, 

peneliti menggunakan tiga tahap analisis, yaitu: 

1. Representasi, gambar dan teks dalam komik Sarimin karya 

Nagaterbang. 

2. Objek, mengandung unsur pesan moral. 

3. Interpretasi, memberikan makna kemudian menafsirkan data ke 

dalam bentuk narasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika 

pembahasan, agar mempermudah pemahaman terhadap poin-poin penting 

mengenai topik yang dikaji. Secara keseluruhan penelitian ini diuraikan 

dalam lima bab, yaitu: 

Bab I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian. 

Bab II membahas konsep analisis pesan moral dalam komik yang 

meliputi pengertian komik, sejarah komik, unsur-unsur dalam komik, 

bentuk dan jenis komik, pengertian semiotika, semiotika Charles Sanders 



 

 

Peirce, pesan moral, serta tinjauan tentang moral berupa pengertian moral 

dan macam-macam nilai moral. 

Bab III membahas mengenai gambaran umum komik Sarimin yang 

meliputi penjelasan mengenai Line Webtoon, penjelasan mengenai komik 

Sarimin yaitu berupa profil pengarang komik, sinopsis Sarimin dan yang 

terakhir menjelaskan mengenai komik online sebagai media penyampai 

pesan moral. 

Bab IV membahas analisis semiotika dalam komik Sarimin episode 

1-26 dengan menggunakan model analisis semiotika Charles Sanders 

Peirce yang meliputi deskripsi tanda, tipe tanda, objek dan interpretasi 

serta pesan moral dalam komik Sarimin karya Nagaterbang. 

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan diambil 

untuk mempermudah pembaca mengetahui bagaimana inti dari analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini. Dan saran disampaikan untuk 

dijadikan sikap bagi orang yang akan melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KONSEP ANALISIS PESAN MORAL DALAM KOMIK 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan teori yang mendasari judul 

penelitian tentang “Pesan Moral dalam Komik Online (Analisis Semiotika 

Terhadap Line Webtoon Sarimin Karya Nagaterbang)”. Berikut penulis 

akan memaparkan mengenai komik yang meliputi pengertian komik, 

sejarah komik, unsur-unsur dalam komik, bentuk dan jenis komik, teori 

semiotika yang meliputi pengertian semiotika, konsep semiotika model 

Charles Sanders Peirce, penjelasan tentang moral dan tinjauan tentang 

moral yang meliputi pengertian moral dan macam-macam nilai moral.  

A. Komik 

1. Pengertian Komik 

Kata komik berasal dari bahasa Yunani purba, yaitu 

“komikos”. Dalam bahasa Belanda ada istilah komiek yang 

berarti lucu. Dalam bahasa Yunani pun ada istilah komoidia 

yang berarti dongeng. Dari istilah komoidia inilah kata komedi 

berasal. Dengan demikian sebetulnya antara komik dan komedi itu 

masih ada “hubungan darah”, sama-sama penghasil senyum dan 

tawa.3 

Pengertian “komik” secara umum adalah cerita bergambar 

dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku, yang pada 

                                                             
3 Setiawan G Sasongko,  Panen Duit dari Kartun, Komik, Ilustrasi. (Klaten: Pustaka 

Wasilah, 2013), 50. 



 

 

umumnya mudah dicerna dan lucu. Pengertian tersebut ada 

benarnya, namun pengertian ini menjadi kurang tepat terutama 

bagi komik-komik yang menampilkan cerita-cerita serius.4 

Pengertian komik menurut McCloud adalah seni mengenai 

gambar dan lambang-lambang lain yang berurutan bersebelahan 

atau berdekatan dalam urutan tertentu.5 

Di negara Jerman istilah komik adalah bildergeshicte 

yang bermakna cerita bergambar atau bilderstreifen. Yang 

berarti deretan gambar. Sedangkan orang Perancis menyebutnya 

BD singkatan dari bande desinee yang berarti deretan gambar. 

Orang italia menyebutnya fumetto yang bermakna hembusan 

asap untuk menyebut gelembung-gelembung berisi teks yang 

berada dalam komik. Sedangkan di Indonesia komik disebut 

cergam (cerita bergambar). Tetapi kata komiklah yang paling  

populer digunakan. 

Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan 

gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa 

sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di 

atas kertas dan dilengkapi denga teks. Komik dapat diterbitkan 

dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam 

majalah, hingga berbentuk buku tersendiri.  

                                                             
4 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 137. 
5 Scott McCould, Memahami Komik, alih bahasa oleh S Kinanti ( Jakarta: Kepustakaan 

Popular Gramedia, 2001), 199. 



 

 

Komik ditampilkan dalam bentuk panel dengan disertai 

dengan teks seperti balloon (ucapan), caption dan anomatopoeia 

yang menunjukkan dialog, narasi, efek suara, dan informasi 

lainnya. Ukuran dan susunan panel diatur sedemikian rupa untuk 

penyampaian narasi dari ide cerita. Gambar kartun dan ilustrasi 

gambar lainnya adalah hal yang umumnya ada dalam komik.6 

2. Sejarah Komik7 

Sejak zaman purba sebetulnya kehadiran cerita bergambar 

sudah ada, itu bisa ditemukan di dinding-dinding goa, kulit-kulit  

binatang, batu, kayu, dan lain sebagainya. Fungsi cerita  

bergambar pada saat itu yakni untuk upacara keagamaan. Relief 

pada candi-candi juga merupakan cerita bergambar. Tetapi kata 

komik saat ini mengacu pada makna buku, yang berbahan baku  

kertas dan dicetak masal. 

Komik pertama kali muncul di tahun 1879, di Amerika  

Serikat. Saat itu semua komik bertema lucu dan bergambar kartun. 

Sedangkan komik serius mulai muncul sejak tahun 1930-an. 

Kemunculannya ditandai dengan munculnya komik Flash Gordon,  

Tarzan, Dick Tracy, dan sebagainya. Melihat tahun kelahirannya 

ternyata sejarah komik itu mengikuti perkembangan media cetak. 

Sebab komik selalu dicetak massal sebagai buku, atau hadir di 

koran-koran. 

                                                             
6 Wikipedia. Komik. https://id.wikipedia.org/wiki/Komik, diakses  01 Februari 2019. 
7 Sasongko,  Panen Duit dari Kartun, Komik, Ilustrasi, 50-52. 
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Sedangkan di Indonesia sendiri komik pertama kali hadir  

pada tahun 1931, di majalah Sin Po. Judul komik tersebut Put 

On karya Kho Wang Gie. Baru kemudian disusul karya Nasroen 

As yang berjudul Mencari Putri Hijau di mingguan Ratoe 

Timoer pada tahun 1939. 

Menyusul harian Sinar Matahari di Jogjakarta 

menampilkan komik strip, Pak Leloer dan juga kisah termasyhur  

Roro Mendoet oleh komikus B. Margono. Setelah beberapa  

tahun tidak tumbuh karena kesulitan mendapatkan kertas, koran 

pun sulit tumbuh, begitu juga dengan para komikusnya. Setelah 

keadaan berangkat sedikit lebih baik, sekitar tahun 1950-an 

muncullah pelopor komik Indonesia, Abdoel Salam, dengan 

goresan penanya yang nyaris sempurna terus menerus 

menayangkan komiknya di harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta. 

Komik Indonesia mengalami zaman keemasannya pada 

dekade 1960 sampai 1970. Di era itu muncul nama-nama seperti S. 

Ardisoma, Oerip S., Ardina, AR Rosadhy, Suherlan NA, Giok 

Lang, Ar. Kosasih, Taguan Harjo, Teguh Santoso, Jan Mintaraga, 

dan lain-lain. bahkan ada karya-karya komik mereka yang diangkat 

di layar lebar, diantaranya adalah Si Buta dari Goa Hantu karya  

Ganesh TH, Jaka Sembung Karya jair, dan Panji Tengkorak karya  

Hans Jaladara. Untuk menandingi komik Superman, muncullah 



 

 

komik Gundala si Putra Petir karya Hasmi dan Godam karya Wid 

NS.  

3. Unsur-unsur dalam Komik8 

Dalam komik terdapat unsur-unsur atau elemen-elemen 

yang membentuk komik, di antaranya adalah sebagai berikut: 

a. Panel 

Panel merupakan bidang yang membatasi bagian-bagian pada 

komik. Ada dua macam panel yaitu : 

1) Panel tertutup 

Panel tertutup adalah panel yang dibatasi dengan garis-garis 

batas. Garis-garis ini disebut frame. Yang paling banyak 

menggunakan panel ini adalah komik Eropa. 

 

 

2) Panel Terbuka 

Panel terbuka adalah panel tanpa garis batas yang 

mengelilinginya. Panel terbuka sekarang cukup banyak 

digunakan sebagai variasi dalam tampilan komik. Komik 

                                                             
8 McCloud, Memahami Komik, alih bahasa oleh S Kinanti, 99. 

2.1 Panel Tertutup 



 

 

Amerika dan Jepang pada saat ini banyak yang 

menggunakannya. 

 

b. Gutter  

Gutter atau parit adalah jarak yang ada di antara panel-panel 

dalam komik. Jarak yang tidak biasa dapat menimbulan kesan 

tertentu pada pembaca. 

 

 

c. Balon Kata 

Balon kata memuat kata-kata yang berkaitan langsung dengan 

tokoh komik. Ada dua jenis umum balon kata yaitu: 

1) Balon kata normal 

Balon kata yang menunjukkan percakapan dengan nada 

emosi yang normal. 

2.2 Contoh Panel Terbuka 

2.3 Gutter 



 

 

2) Balon kata ekspresi 

Balon kata yang menunjuk ekspresi atau emosi sang tokoh 

saat berbicara seperti sedang marah, berteriak, takut, 

berbisik, bicara dalam hati dan sebagainya. 

 

 

d. Narasi 

Narasi adalah keterangan yang disampaikan oleh komikus 

untuk membantu pembaca memahami adegan atau alur cerita, 

dan disampaikan dalam bentuk kata-kata. Komik Jepang 

biasanya menggunakan lebih sedikit narasi dari komik 

Amerika. 

 

 

2.4 Balon Kata 

2.5 Contoh Narasi  



 

 

e. Efek 

Dalam pembuatan komik biasanya dikenal dua macam efek 

yakni : 

1) Efek Suara 

Ditampilkan dalam bentuk tulisan untuk menyatakan bunyi 

tertentu. Bentuk tulisan atau font menyesuaikan suara atau 

bunyi yang diwakili. 

2) Efek Gerak 

Efek gerak atau garis gerak adalah garis yang dibuat dan 

digunakan untuk menunjukkan gerak atau kecepatan. 

 

 

f. Tokoh 

Tokoh atau karakter adalah para pemeran yang ada dalam suatu 

cerita. Tanpa tokoh alur tidak akan pernah sampai pada bagian 

akhir cerita. 

g. Latar Belakang 

Latar belakang sangat berkaitan erat dengan tema cerita dan 

merupakan salah satu elemen yang sulit untuk digambar. Latar 

2.6 Contoh Efek 



 

 

belakang harus mampu menggambarkan suasana di sekitar 

tokoh sekaligus mendukung cerita. 

4. Bentuk dan Jenis Komik 

Berdasarkan jenisnya, komik dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu comic-strips dan comic-books. Comic-strip atau strip 

merupakan komik bersambung yang dimuat pada surat kabar. 

Comic-books adalah kumpulan cerita bergambar yang terdiri dari 

satu atau lebih judul dan tema cerita, yang di Indonesia disebut 

komik atau buku komik.9 

Dalam perkembangan selanjutnya ada pula novel grafis, 

komik kompilasi yang menggabungkan beberapa cerita yang 

berlainan dalam satu buku dan juga muncul pula webcomic atau 

komik online. 

a. Komik Strip 

Istilah komik strip merujuk pada komik yang terdiri dari 

beberapa panel saja dan biasanya muncul di surat kabar atau 

majalah. Komik jenis ini terbagi menjadi dua kategori yaitu: 

 

 

 

                                                             
9 Sobur, Semiotika Komunikasi, 137. 



 

 

1) Komik Strip Bersambung 

Komik strip bersambung merupakan komik yang terdiri 

dari tiga atau empat panel yang terbit di surat kabar atau 

majalah dengan cerita yang bersambung dalam setiap edisinya. 

2) Kartun Komik 

Kartun komik merupakan susunan gambar yang 

biasanya terdiri dari tiga sampai enam panel yang berisi tentang 

komentar yang bersifat humor tentang suatu peristiwa atau 

masalah yang sedang aktual. Istilah kartun komik memang 

tidak begitu populer dibanding istilah komik strip. Hal ini 

karena secara umum masyarakat kadang menyebutnya semua 

komik yang memiliki panel disebut sebagai komik strip, 

padahal ada perbedaan yang mendasar antara komik strip 

bersambung dengan kartun komik saat ini. Saat ini kartun 

komik yang cukup dikenal dengan sindiran-sindiran politiknya 

adalah Panji Koming karya Dwi Koen yang muncul di harian 

Kompas. 

b. Buku Komik (Comic Books) 

Buku komik adalah komik yang disajikan dalam bentuk 

buku yang tidak merupakan bagian dari media cetak lainnya. 

Kemasan comic books ini lebih menyerupai majalah dan terbit 



 

 

secara rutin. Contoh buku komik adalah One Piece karya 

Eiichiro Oda yang diterbitkan oleh Shonen Jump di Jepang. 

c. Novel Grafis (Graphic Novel) 

Istilah ghrapic novel atau novel grafis pertama kalinya 

dikemukakan oleh Will Eisner. Nama ini dipakai untuk 

karyanya yang berjudul ‘A Contract With God’ tahun 1978. 

Yang membedakan novel grafis dengan komik lainnya adalah 

pada tema-tema yang lebih serius dengan panjang cerita yang 

hampir sama dengan novel dan ditujukan bagi pembaca yang 

bukan anak-anak. Istilah ini juga untuk menghilangkan kesan 

bahwa komik adalah suatu media yang dicap murahan. 

d. Komik Kompilasi 

Komik kompilasi merupakan kumpulan dari beberapa 

judul komik dari beberapa komikus yang berbeda. Cerita yang 

terdapat dalam komik kompilasi ini bisa tidak berhubungan 

sama sekali, namun kadang ada juga penerbit yang 

memberikan tema yang sama walaupun dengan cerita yang 

berbeda. 

e. Webcomic (Komik Online) 

Sesuai dengan namanya maka komik ini menggunakan 

media internet dalam publikasinya. Dengan memakai situs web 



 

 

maka komik jenis ini hanya menghabiskan biaya yang relatif 

lebih murah dibanding media cetak dan jangkauannya sangat 

luas tak terbatas. Komik ini muncul seiring dengan munculnya 

cyberspace di dunia teknologi komunikasi. 

B. Semiotika 

1. Pengertian Semiotika 

Kata “semiotika berasal dari bahasa Yunani, semeion yang 

berarti“tanda” atau seme, yang berarti “penafsir tanda” Semiotika 

berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, 

dan poetika. Semiotika pada dasarnya merupakan studi atas kode-

kode, yaitu sistem apapun yang memungkinkan kita memandang 

entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu 

yang bermakna. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk 

mengkaji tanda. Tanda-tana adalah perangkat yang kita pakai 

dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah 

manusia dan bersama-sama manusia. Semiotika, atau dalam istilah 

Barthes, semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan memaknai hal-hal. Memaknai dalam hal ini tidak 

dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to 

communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak hanya 

membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 



 

 

berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari 

tanda.10 

Secara sederhana semiotika adalah ilmu tentang tanda-

tanda. Semiotika mempelajari tentang sistem-sistem, aturan-aturan, 

konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut 

mempunyai arti.11 

2. Semiotika Charles Sanders Peirce 

Charles Sanders Pierce kata Aart van Zoest adalah seorang 

filusuf Amerika yang paling orisinal dan multidimensional. Peirce 

lahir dalam sebuah keluarga intelektual pada tahun 1839 (ayahnya, 

Benjamin adalah seorang profesor matematika di Harvard). Pada 

tahun 1859, 1862 dan 1863 secara berturut-turut ia menerima gelar 

B.A., M.A., dan B.Sc. dari Universitas Harvard.  

Peirce terkenal karena teori tandanya. Di dalam lingkup 

semiotika, Peirce sebagaimana dipaparkan Lechte seringkali 

mengulang-ulang bahwa secara umum tanda adalah yang mewakili 

sesuatu bagi seseorang. 12 

Menurut Charles Sanders Peirce prinsip mendasar sifat 

tanda adalah sifat representatif dan interpretatif. Sifat representatif 

tanda berarti tanda merupakan sesuatu yang lain, sedangkan sifat 

interpretatif adalah tanda tersebut memberikan peluang bagi 

                                                             
10 Sobur, Semiotika Komunikasi, 15. 
11 Rachmad Riyantoro, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Ed.1 ( Jakarta: Kencana Predana 

Media Group, 2006 ), 261. 
12 Sobur, Semiotika Komunikasi, 39-40. 



 

 

interpretasi bergantung pada pemakai dan penerimanya. Semiotika 

memiliki tiga wilayah kajian: 

a. Tanda itu sendiri. Studi tentang berbagai tanda yang berbeda, 

cara-cara tanda yang berbea itu dalam menyampaikan makna 

dan cara tanda terkait dengan manusia yang menggunakannya. 

b. Sistem atau kode studi yang mencakup cara berbagai kode 

yang dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat 

atau budaya. 

c. Kebudayaan tempat kode dan tanda bekerja bergantung pada 

penggunaan kode dan tanda.13 

Untuk mengkaji komik Sarimin dalam penelitian ini, analisis 

data yang digunakan adalah analisis semiotika Charles Sanders Peirce 

dengan teori segitiga makna yang dikembangkannya. Peirce melihat 

tanda (representament) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda (interpretant). 

Model triadik Peirce (representamen + objek + interpretan = tanda) 

memperlihatkan peran besar subjek dalam proses transformasi bahasa.  

 

 

 

                                                             
13 John Fiske, Pengantar Ilmu Komunikai ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 66-

67. 



 

 

 

 

 

 

1. Representamen (Sign) adalah bentuk fisik atau segala sesuatu yang 

dapat diserap panca indra dan mengacu pada sesuatu.  

2. Objek merupakan sesuatu yang merujuk pada tanda. Sesuatu yang 

diwakili oleh representamen yang berkaitan dengan acuan. 

3. Interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang 

objek yang dirujuk sebuah tanda. 

Pierce membedakan tipe-tipe tanda menjadi: ikon (icon), 

indeks (index), dan simbol (symbol) yang didasarkan atas relasi di 

antara representamen dan objeknya sebagai berikut:14 

a. Ikon adalah tanda yang mengandung kemiripan ‘rupa’ sehingga 

tanda itu mudah dikenali oleh para pemakainya. Di dalam ikon 

hubungan antara representamen dan objeknya terwujud sebagai 

kesamaan dalam beberapa kausalitas. Contohnya sebagian besar 

rambu lalu lintas merupakan tanda yang ikonik karena 

‘menggambarkan’ bentuk yang memiliki kesamaan dengan objek 

yang sebenarnya. 

                                                             
14 Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi : Aplikasi Praktis Bagi 

Penelitian Dan Skripsi Komunikasi  (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 17-24. 

Representamen 

Object(Y) Interpretant (X-Y) 

Gambar 1.1 Model Segitiga Makna Pierce 



 

 

b. Indeks adalah tanda yang memiliki keterkaitan fenomenal atau 

eksistensial di antara representamen dan objeknya. Di dalam 

indeks, hubungan antara tanda dengan objeknya bersifat kongkret, 

aktual dan biasanya melalui suatu cara yang sekuensial atau kausal. 

Contoh jejak telapak kaki di atas permukaan tanah, misalnya, 

merupakan indeks dari seseorang atau binatang yang telah lewat di 

sana, ketukan pintu merupakan indeks dari kehadiran seorang 

‘tamu’ di rumah kita. 

c. Simbol merupakan jenis tanda yang bersifat arbiter dan 

konvensional sesuai kesepakatan atau konvensi sejumlah orang 

atau masyarakat. Tanda-tanda kebahasaan pada umumnya adalah 

simbol-simbol. Tak sedikit rambu lalu lintas yang bersifat 

simbolik. 

Jenis  

Tanda 

Hubungan antara Tanda  

dan Sumber Acuannya 
Contoh 

Ikon 

Tanda dirancang untuk merepresentasikan 

sumber acuan melalui simulasi atau 

persamaan (artinya, sumber acuan dapat 

dilihat, didengar dan seterusnya, dalam 

ikon) 

Segala macam gambar 

(bagan, diagram dan 

lain-lain), foto, kata-

kata, onomatopoeia dan 

seterusnya 

Indeks 

Tanda dirancang untuk mengindikasikan 

sumber acuan atau saling 

menghubungkan sumber acuan 

Jari yang menunjuk, 

kata keterangan seperti 

di sini, di sana, kata 

ganti seperti aku, kau, 

ia dan seterusnya 

Simbol 

Tanda dirancang untuk menyandikan 

sumber acuan melalui kesepakatan atau 

persetujuan 

Simbol sosial seperti 

mawar, simbol 

matematika dan 

seterusnya 

Tabel 1.1 Ikon, Indeks dan Simbol 



 

 

C. Pesan Moral 

Pesan atau message merupakan gagasan atau ide yang 

disampaikan komunikator kepada komunikan untuk tujuan tertentu.15 

Kata pesan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti nasehat, 

perintah, amanat atau permintaan yang disampaikan.  

Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh 

komunikator. Pesan seharusnya mempunyai inti pesan atau tema 

sebagai pengaruh di dalam usaha mencoba mengubah sikap dan 

tingkah laku komunikan. Pesan dapat disampaikan panjang lebar, 

namun yang perlu diperhatikan dan diarahkan adalah tujuan akhir dari 

pesan itu sendiri.  

Pesan (message) terdiri dari dua aspek, yaitu isi pesan (the 

content of message) dan lambang/simbol untuk mengekspresikannya. 

Lambang utama pada komunikasi umumnya adalah bahasa, karena 

hanya bahasalah yang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan, 

fakta dan opini hal yang kongkrit dan abstrak, pengalaman yang sudah 

lalu dan yang akan datang dan sebagainya.  

Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang 

disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, pendapat 

dan sebagainya yang sudah dituangkan dalam suatu bentuk dan 

melalui lambang komunikasi diteruskan kepada orang lain atau 

komunikan.  

                                                             
15 Endang S. Sari, Audience Reserch: Pengantar Studi Penelitian Terhadap Pembaca, 

Pendengar dan Pemirsa (Yogyakarta: Andy Offset, 1993), 25. 



 

 

Pesan juga dapat dirumuskan secara nonverbal seperti melalui 

tindakan atau isyarat anggota tubuh, misalnya acungan jempol, 

anggukan kepala, senyuman, tatapan mata. Selain itu pesan juga dapat 

disampaikan melalui musik, lukisan, patung atau tarian. Jadi pesan 

merupakan simbol yang disampaikan oleh seseorang melalui media 

tertentu dengan harapan bahwa pesan itu akan menimbulkan reaksi dan 

dimaknai dengan makna tertentu dalam diri orang lain yang akan 

diajak komunikasi. 

H. A. W. Widjaja menjelaskan bentuk pesan yang bersifat 

informatif, persuasif dan koersif. 

a. Informatif berarti memberikan keterangan-keterangan dan 

kemudian komunikan dapat mengambil kesimpulan sendiri. 

b. Persuasif atau bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan 

kesadaran seseorang bahwa apa yang disampaikan akan 

memberikan rupa pendapat atau sikap sehingga ada perubahan. 

c. Koersif, memaksa dengan sanksi-sanksi. Bentuk yang terkenal 

dengan penyampaian secara ini adalah agitasi dengan penekanan-

penekanan yang menimbulkan tekanan batin atau kekuatan di 

antara sesamanya dan kalangan publik. Koersif dapat berbentuk 

perintah, instruksi dan sebagainya.16 

Moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores yaitu 

jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam Kamus 

                                                             
16 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 343. 



 

 

Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan 

baik-buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya moral 

menurut istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan 

batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan 

yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, buruk. 17 

Dalam kehidupan manusia komunikasi memiliki kedudukan 

yang sangat penting. Segala jenis bidang membutuhkan komunikasi, 

agar apa yang dimaksud dan dituju dapat tersampaikan dengan baik. 

Dalam proses komunikasi unsur yang paling inti adalah pesan. Pesan 

ditentukan dengan kata-kata yang tepat, sederhana dan mudah untuk 

dimengerti dan melalui media yang tepat agar pesan dapat 

tersampaikan dari komunikator kepada komunikan bisa dimengerti 

dengan baik. 

Pesan moral ditangkap melalui gambar dan cerita komik. 

Gambar dan cerita yang mengandung suatu materi atau gagasan 

mengenai ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan atau 

nilai luhur dalam komik tersebut merupakan pesan moral yang ingin 

disampaikan pembuat komik kepada pembacanya. Hal ini 

berhubungan dengan kehidupan seperti sikap, tingkah laku, prinsip, 

pendirian, dan sebagainya.  

Jadi berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka peneliti 

berpendapat bahwa komik merupakan suatu media komunikasi yang 

                                                             
17 Abudin Nata,  Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2013),  77. 



 

 

bersifat memberi informasi sekaligus bujukan yang memberikan 

kesadaran bagi pembaca melalui pesan moral yang terdapat dalam 

komik.  

D. Tinjauan Tentang Moral 

1. Pengertian Moral 

Moral dipahami sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, 

khotbah-khotbah, dan patokan-patokan tentang bagaimana manusia 

harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber 

langsung ajaran moral dapat berupa agama, nasihat para bijak, orang 

tua, guru dan sebagainya.18 Kata moral selalu mengacu pada baik-

buruknya manusia sebagai manusia, bukan sebagai yang lain ketika ia 

menyandang predikat tertentu misalnya sebagai guru, hakim, 

penceramah, psikolog, atau profesi lainnya. Norma-norma moral 

adalah kriteria untuk menetapkan benar salahnya perilaku manusia 

dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai 

pelaku perbuatan tertentu dan terbatas.19 

Moral merupakan istilah tentang perilaku atau akhlak yang 

diterapkan kepada manusia sebagai individu maupun sebagai sosial.  

Terdapat tiga landasan utama terbentuknya moral, yakni: 

a. Sumber moral atau pembuat sumber. Sumber moral dapat berasal 

dari adat kebiasaan. Pembuatnya bisa seorang raja, sultan, kepala 

suku, dan tokoh agama. 

                                                             
18 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral 

(Yogyakarta: Kanisius, 1987), 14. 
19 Ibid,. 18. 



 

 

b. Orang yang menjadi objek sekaligus subjek dari sumber moral dan 

penciptanya. Moralitas sosial berasal dari adat, sedangkan objek 

dan subjeknya adalah individu dan masyarakat yang sifatnya lokal 

karena adat hanya berlaku untuk wilayah tertentu. 

c. Tujuan moral, yaitu tindakan yang diarahkan pada target tertentu, 

misalnya keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan sebagainya.20 

2. Macam-macam Nilai Moral 

a. Nilai Moral terhadap Allah 

Secara moral manusiawi, manusia mempunyai 

kewajiban kepada Allah sebagai Khalik-nya, yang telah 

memberi kenikmatan yang tiada terhitung jumlahnya. Hal itu 

yang harus selalu ditekankan pada anak agar selalu mengingat 

dan menanamkan pada hati mereka bahwa Allah itu selalu ada 

dan mengawasi di manapun mereka berada. Hubungan manusia 

dengan Allah adalah hubungan makhluk dengan Khalik-nya. 

Dalam masalah ketergantungan, hidup manusia selalu 

mempunyai ketergantungan kepada yang lain. Tumpuan serta 

pokok ketergantungan adalah ketergantungan kepada Yang 

Maha Kuasa, Yang Maha Bijaksana, Yang Maha Perkasa, dan 

Yang Maha Sempurna, yaitu Allah Rabbul’alamin, Allah 

Tuhan Maha Esa.  

                                                             
20 Juhaya S. Praja, Ilmu Akhlak (Bandung : Cv.Pustaka Setia, 2010), 31-32. 



 

 

Ketergantungan manusia kepada Allah ini difirmankan 

Allah Swt. dalam QS. Al-Ikhlash ayat 2 yang artinya : “Allah 

adalah Tuhan yang bergantung kepadaNya segala sesuatu” 

(QS. Al-Ikhlash: 2). Moral terhadap Allah SWT yang harus 

diketahui oleh anak adalah: taqwa, cinta dan ridla, ikhlas, khauf 

dan raja’, tawakkal, syukur, muraqabah, dan taubat.21 

b. Nilai Moral Kepada Diri Sendiri/Pribadi 

Setiap anak harus memiliki landasan moral yang kuat, 

karena apabila pribadi anak telah terbiasa dengan moral yang 

baik, maka cita-cita dalam kesuksesan, kemajuan, dan 

kebahagiaan hidup akan diraih dengan mudah. Dalam Islam, 

moral pribadi ini meliputi beberapa hal di antaranya: sidik 

(benar/jujur), malu, sabar, pemaaf dan pemberi, amanah dan 

istiqamah, rendah hati dan menjaga kehormatan.22
  

c. Nilai Moral terhadap Keluarga 

Keluarga mempunyai peran dan tanggung jawab yang 

sangat penting bagi kehidupan anak-anaknya. Orang tua harus 

bisa memberikan pendidikan yang baik kepada mereka terutama 

dalam pendidikan moral, perhatian, kasih sayang, dan motivasi 

yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi perkembangannya. 

Dengan pendidikan yang baik, maka anak akan tumbuh dewasa 

dengan matang dan mempunyai sikap yang baik dalam 

                                                             
21 Yunuhar Ilyas, Kuliah Akhlaq (Yogyakarta : LPPL, 2006), 1. 
22 Ibid., 17. 



 

 

kehidupan. Anak juga harus bisa memberikan sesuatu yang 

terbaik untuk keluarga agar selalu terjaga keharmoniannya, 

saling menghormati dan saling menghargai antar anggota 

keluarga. 

Moral harus selalu ditanamkan dan direalisasikan dalam 

kehidupan, agar terjalin suatu hubungan yang harmonis antara 

orang tua dan anak. Menurut Yunahar Ilyas dalam bukunya 

Kuliah Akhlak ada empat moral dalam keluarga, yaitu: birrul 

walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua), silaturrahmi 

dengan kerabat, kasih sayang dan tanggung jawab orang tua 

terhadap anak, dan hak kewajiban dan kasih sayang suami istri.23 

d. Nilai Moral Bermasyarakat 

Seorang muslim harus berhubungan baik dengan 

masyarakat yang lebih luas, baik di lingkungan pendidikan 

maupun di lingkungan lainnya. Hubungan baik dengan 

masyarakat sangat diperlukan, karena tidak ada seorangpun yang 

dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Lagi pula hidup dengan 

orang lain atau bermasyarakat sudah merupakan fitrah manusia. 

Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 : 

َٰٓأَيَُّها ن ذََكر   ٱلنَّاس   يَ  ك م م ِ ك ۡم ش ع وٗبا وَ  َوَجعَلۡ نثَى  َوأ   إِنَّا َخلَۡقنَ  َٰٓئَِل نَ  قَبَا

ا ْۚ إِنَّ أَۡكَرَمك ۡم ِعندَ  ِ ِلتَعَاَرف وَٰٓ َ  إِنَّ ك ۡمْۚ قَى  أَتۡ  ٱّللَّ   ١٣ٞر َعِليٌم َخبِي ٱّللَّ
Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu 

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

                                                             
23 Ibid,. 147 



 

 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13).24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM KOMIK SARIMIN 

                                                             
24 Ibid., 195 



 

 

 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian Line 

Webtoon, profil pengarang komik Sarimin, sinopsis komik Sarimin serta 

bagaimana komik online dapat digunakan untuk menyampaikan pesan moral. 

A. Line Webtoon 

Webtoon adalah singkatan dari website dan cartoon. Webtoon 

berisi kumpulan gambar bercerita (komik) yang dipublikasikan secara 

online. Webtoon dianggap sebagai subgenre dari manhwa (komik Korea). 

Namun Webtoon dan manhwa berbeda dalam media publikasi yang 

digunakan. Manhwa dipublikasikan secara fisik berupa buku/majalah, 

sedangkan Webtoon dipublikasikan lewat media internet biasanya pada 

situs hosting komik.25 

Line Webtoon adalah salah satu platform Line yang menerbitkan 

komik-komik digital. Layanan komik digital ini gratis dan merupakan 

wadah bagi para komikus profesional maupun amatir mempublikasikan 

karyanya kepada para penyuka komik di seluruh dunia. LINE Webtoon 

mampu dibaca melalui monitor sampai dengan mobile, yang menyediakan 

aplikasi Line Webtoon untuk pengguna android maupun IOS. 

Line Webtoon menyajikan beragam genre komik seperti 

horor, thriller, komedi, drama, fantasi, romance, dan slice of life. Sebagai 

                                                             
25Rizka Khumairoh. Webtoon; Reasons behind the Phenomenon. 

https://rizkakhumairoh.wordpress.com/2014/05/03/Webtoon-reasons-behind-the-phenomenon/, 

diakses 12 Juni 2019. 

https://rizkakhumairoh.wordpress.com/2014/05/03/Webtoon-reasons-behind-the-phenomenon/


 

 

pembaca, kita dapat memberikan rating dan juga mengunduh episode 

komik yang telah kita baca. Komik yang telah diunduh dapat dibaca 

secara offline. Kita juga mendapatkan notifikasi ketika komik favorit kita 

telah diupdate, hal ini dapat terjadi bila kita mengklik tanda favorit pada 

komik tersebut.26 

Pada tahun 2015 LINE Webtoon masuk ke Indonesia dan Sejak  

tersedianya layanan Webtoon di Indonesia, webtoon telah mendapat  

tanggapan dan perhatian yang luar biasa positif dari para pembaca dan 

pengguna. LINE menyebutkan Official Account LINE Webtoon 

(@idWebtoon) mendapatkan dua juta pengikut hanya dua minggu  

berselang sejak pertama kali dikenalkan.27 

Webtoon yang berasal dari negara Korea semakin meluas dengan 

popularitas di penjuru dunia dan mulai memasuki pasar global. Banyak 

sekali komikus dunia berbakat termasuk Indonesia yang telah 

menunjukkan karya-karyanya. Cerita dan gambar yang menarikpun 

menjadi salah satu daya tarik pembaca.28  

                                                             
26 Dina Indriyanti. Line Webtoon: Wadah Komikus Indonesia Berkarya di Era Digital. 

https://medium.com/planologi-2015/line-webtoon-wadah-komikus-indonesia-berkarya-di-era 

digital-1e7e3a8f012c, diakses 31 Mei 2019. 
27Cecep Supriadi. LINE Webtoon, Cara Baru Menikmati Komik. 

https://marketing.co.id/line-webtoon-cara-baru-menikmati-komik/, diakses 31 Mei 2019. 
28 King Parry. Bukti Komikus Indonesia Berbakat, 5 Webtoon Indonesia Ini Layak 

Dijadikan Film. www.duniaku.net/2017/02/04/komikus-webtoon-indonesia-terbaik/, diakses 31 

Mei 2019. 

https://medium.com/planologi-2015/line-webtoon-wadah-komikus-indonesia-berkarya-di-era%20digital-1e7e3a8f012c
https://medium.com/planologi-2015/line-webtoon-wadah-komikus-indonesia-berkarya-di-era%20digital-1e7e3a8f012c
https://marketing.co.id/line-webtoon-cara-baru-menikmati-komik/
http://www.duniaku.net/2017/02/04/komikus-webtoon-indonesia-terbaik/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Terdapat berbagai judul yang dapat dinikmati setiap harinya di 

Line Webtoon. Judul-judul Webtoon tersebut dikelompokkan 

menurut genre yang sesuai dengan judul Webtoon. Berikut adalah genre 

yang ada di LINE Webtoon Indonesia29: 

1. Drama 

Genre ini memiliki cerita yang lebih menuju ke konflik emosi dan 

bertujuan membuat pembaca terharu dan terhanyut dalam cerita. 

Contoh genre drama adalah berjudul Young Mom karya Theterm. 

                                                             
29 Line Webtoon. Genre. https://www.webtoons.com/id/genre, diakses 06 Agustus 2019. 

Gambar 3.1 Logo Webtoon 

Gambar 3.2 Tampilan Line Webtoon Indonesia pada PC 

https://www.webtoons.com/id/genre


 

 

Webtoon yang berasal dari Thailand ini menceritakan perjuangan 

seorang ibu muda yang melahirkan tanpa direncanakan. Webtoon 

genre drama lainnya ada The Secret Angel karya Yaongyi, The Lost 

Harmony karya Black Chiz Cake/ Kobebeef, 90 Days karya Bekyu, 

We Are Pharmacists karya Qoni, Kosan 95! Karya Didiwalker dan 

masih banyak lagi. 

 

Gambar 3.3 Line Webtoon Genre Drama 

2. Fantasi 

Dalam genre ini, author menciptakan sendiri dunia fantasinya, 

sebuah dunia lain yang berada dalam legenda atau mitos zaman dulu,  

biasanya melibatkan sihir, unsur mistik, dan lain-lain. Contoh 

Webtoon genre fantasi adalah berjudul 7 Wonders karya Metalu. 

Webtoon dari Indonesia ini bercerita tentang kisah Jaka dan 7 bidadari 

yang terinspirasi dari Legenda Jaka Tarub. Selain 7 Wonders genre 

fantasi lainnya ada Suddenly, I Became a Princess karya Plutus/ 

Spoon, Born from Death karya Tan Feli, Virgo and the Sparklings 

karya Annisa Nisfihani/ Ellie Goh, In a Dream karya Cindy Chwa/ 



 

 

Angellina, Secret of Aura karya Faza Meonk/ Fauzy Zulvikar dan 

masih banyak lagi. 

 

Gambar 3.4 Line Webtoon Genre Fantasi 

3. Komedi 

Genre ini berisi cerita-cerita lucu yang bisa membuat pembaca 

tertawa. Contoh Webtoon komedi adalah Tahilalats karya Nurfadli 

author dari Indonesia. Gambar yang ditampilkan sangat sederhana 

namun cetita yang ditampilkan memancing pembaca untuk 

berimajinasi  dan sukses membuat tawa. Webtoon komedi lainnya ada 

Si Ocong karya Agung Gunawan, Si Udin karya Niksen, Brothers and 

Sisters karya Ginyu, Kecoa dan Dendam karya Renato Adhitama, 

Masdimboy karya Adimas Bayu dan masih banyak lagi.  



 

 

 

Gambar 3.5 Line Webtoon Genre Komedi 

4. Aksi 

Genre ini menceritakan aksi atau perjuangan tokoh webtoon untuk 

membela keadilan. Contoh genre ini adalah Change karya Jinone dari 

Korea Selatan. Menceritakan seorang anak SMA yang membela 

keadilan melawan preman-preman sekolahan. Webtoon lainnya ada 

Lookism karya Taejoon Park, Alpha karya Bookyeom, Dice karya 

Hyunseok Yun, Noblesse karya Jeho Son/ Kwangsu Lee, Tower of 

God karya Siu dan masih banyak lagi. 

 

Gambar 3.6 Line Webtoon Genre Aksi 

 



 

 

5. Slice of Life 

Slice of life jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti 

sepotong kehidupan. Genre Slice of life menceritakan kisah nyata 

dalam kehidupan sehari-hari seorang karakter kartun atau komik. 

Contoh genre ini adalah Ngopi, yuk! karya Sisifafa/ Romy Hernadi 

author dari Indonesia. Webtoon ini menceritakan kehidupan sehari-

hari di kedai kopi Kipli. Contoh lainnya dari genre ini adalah Smas’d 

karya Oja Aritonang, Warung karya Yupit, Lazy Cooking karya Sibbil, 

Sekotengs karya Lifina, Lucunya Hidup Ini karya Bang Gaber dan 

masih banyak lagi. 

 

Gambar 3.7 Line Webtoon Genre Slice of Life 

6. Romantis 

Genre ini, lebih banyak unsur cinta dan romantis yang bisa 

membuat pembaca ikut terbawa perasaan. Contoh genre ini adalah 

Pasutri Gaje karya Annisa Nisfihani author dari Indonesia. Webtoon 

ini menceritakan kisah cinta dari pasangan suami istri PNS (Pegawai 



 

 

Negeri Sipil) Kecamatan, mereka adalah Adimas dan Adelia. Selain 

Pasutri Gaje Webtoon lain bergenre romantis ada Honey-honey 

Wedding karya Noh Seung A/ Moon Na Young, I Married karya 

Angellina/ Takoyaki, Eggnoid karya Archie the  Red Cat, Make Up 

Man karya Lee Yeon, Wendy the Florist karya Bize/ Sizh dan masih 

banyak lagi. 

 

Gambar 3.8 Line Webtoon Genre Romantis 

7. Horor 

Komik dalam genre ini berisi mengenai cerita-cerita yang 

menyeramkan. Contoh genre ini adalah Killstagram karya Ryoung. 

Menceritakan seorang gadis yang suka bermain Instagram, namun 

tiba-tiba terjadi pembunuhan berantai yang melibatkan orang yang 

dekat dengan tokoh utama. Webtoon lain bergenre horor ada It’s Mine 

karya LuckS, Bastard karya Kimcamby Hwang, Creep karya Ino 

Septian, Vending Machine of Death karya Bohemian, Cinema of 

Darkness karya Ben dan masih banyak lagi. 



 

 

 

Gambar 3.9 Line Webtoon Genre Horor 

8. Webnovel 

Webnovel adalah genre baru di Line Webtoon. Judul yang disajikan 

tidak banyak. Webnovel yaitu novel online, berisi tulisan seperti novel 

pada umumnya. Contoh genre ini adalah Aku dan Para Mantan karya 

Hada/ Smilingsun yang berasal dari Korea Selatan. 

 

Gambar 3.10 Line Webtoon Genre Webnovel 

B. Komik Sarimin 

1. Profil Pengarang Komik 

Komik Sarimin merupakan salah satu webcomic karya 

Nagaterbang. Nama asli komikusnya adalah Annisa Dhia Baswedan. 



 

 

Lahir di Yogyakarta tanggal 22 Dec 1997. Perempuan yang akrab 

disapa Adeb, saat ini menjadi mahasiswi Departemen Desain 

Komunikasi Visual di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).  

Sejak SMA Adeb sudah sering membuat komik untuk lomba-

lomba di tingkat SMA dan beberapa kali berhasil juara. Hal itu 

menjadi motivasi untuk membuat lebih banyak lagi komik. Selain 

lewat lomba, Adeb juga membuat komik strip/komik pendek untuk 

konten majalah dan bulletin sekolah melalui ekskul jurnalistik. 

Adaupun komik yang sudah resmi di terbitkan saat ini ada Atas Nama 

Cinta (Mangamon Comic Competition), Mz Satpam (Comica/ 

Webcomics) dan Sarimin (LINE Webtoon).30 

Karya pertama Adeb berjudul Mz Satpam berjumlah tiga 

episode yang dilombakan pada Webtoon Challenge 2015, namun tidak 

berjalan baik karena keluar hanya sebagai peserta. Adeb kembali 

mencoba peruntungannya di dunia komik online. Karyanya Mz 

Satpam dilombakan pada salah satu wadah komik online bernama 

Comica dan mendapatkan gelar juara 2. Adeb kembali berpartisipasi 

pada ajang Webtoon Challenge Line Creativate pada Oktober 2017. 

Adeb hadir dengan karya barunya Sarimin. Hanya dengan tiga episode 

saja, Sarimin berhasil mendobrak angka sepuluh besar. Sarimin 

berhasil menembus angka 256.431 pelanggan, dengan total likes 

                                                             
30Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/01-W/17-5-2019. 



 

 

891.819, dan memiliki rating tinggi yaitu 9,81. Komik Sarimin 

akhirnya resmi di Line Webtoon dimulai sejak 15 Maret 2018.31 

2. Sinopsis Komik Sarimin 

 

 

 

 

 

Komik Sarimin merupakan komik bergenre drama dengan 

memadukan unsur mistis didalamnya. Komik ini menceritakan tentang 

jin monyet sakti penunggu pohon keramat yang bekerja sebagai jin 

pesugihan dan banyak menerima klien manusia. Para manusia tersebut 

memiliki masalahnya masing-masing dan berusaha mencari cara 

tercepat untuk menyelesaikannya. Tapi tentu saja, ada syarat-syarat 

yang harus dipenuhi agar permohonan mereka terkabul, serta 

konsekuensi yang menunggu mereka setelah mati nanti. 

Cerita-cerita yang diangkat oleh komikus pada setiap 

episodenya merupakan  cerita dari berbagai mitos maupun urban 

legend yang ada di Indonesia dimana banyak orang meminta 

pertolongan dukun untuk bersekutu dengan jin dalam menyelesaikan 

permasalahan hidup mereka. Mitos-mitos tersebut antara lain 

pesugihan dengan tumbal, tumbal nyawa dalam pembangunan 

                                                             
31Itsmis. Komik Sarimin Mengantar Abed Menjadi Penulis Webtoon. 

https://www.its.ac.id/news/2018/10/12/komik-sarimin-mengantar-abed-menjadi-penulis-webtoon/  

diakses tanggal 16 Mei 2019. 

Gambar 3.11 Tampilan Webtoon Sarimin 

https://www.its.ac.id/news/2018/10/12/komik-sarimin-mengantar-abed-menjadi-penulis-webtoon/


 

 

gedung/jembatan/bangunan, pelet untuk mempermudah kehidupan 

asmara dan masih banyak lagi.  

Tokoh-tokoh dalam komik Sarimin ini diantaranya: Sarimin 

sebagai jin monyet pesugihan yang bisa mengabulkan permintaan apa 

saja,  kemudian ada tuyul yaitu teman Sarimin, Wasa sebagai partner 

Sarimin,  kemudian manusia yang terhasut oleh bisikan jin, yang 

menginginkan pesugihan, pelet dan lain-lain. 

Sarimin yang diupload seminggu sekali ini telah memiliki 

sekitar 57 episode yang terdiri dari beberapa judul. Judul yang akan 

penulis bahas dalam skripsi ini adalah, Abang Tukang Bakso yang 

memiliki 4 episode, Tenda Biru yang memiliki 7 episode, Ular Naga 

Panjang yang memiliki 8 episode, Aku Cinta Rupiah yang memiliki 5 

episode. 

Dalam cerita komik Sarimin yang pertama adalah berjudul 

Abang Tukang Bakso yang menceritakan tentang anak tukang bakso 

yang hidup kesusahan karena dililit hutang banyak yang akhirnya 

menempuh jalan sesat bersekutu dengan jin monyet Sarimin untuk 

mendapatkan pesugihan. Cerita kedua berjudul Tenda Biru, 

menceritakan tentang seseorang yang patah hati karena ditolak 

cintanya kemudian meminta bantuan jin agar memelet orang tersebut. 

Cerita ketiga berjudul Ular Naga Panjang, menceritakan seorang laki-

laki tua yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan jin ular 

putih untuk kesuksesan duniawinya agar mendapatkan harta yang 



 

 

banyak. Cerita keempat berjudul Aku Cinta Rupiah, menceritakan 

tentang tuyul yang meresahkan warga karena suka mencuri uang. 

C. Komik Online Sebagai Media Penyampaian Pesan Moral 

Komik merupakan media komunikasi. Komik adalah gambar dua 

dimensi yang terdiri dari susunan gambar dan tulisan sebagai pelengkap 

dan membentuk sebuah alur atau cerita. Oleh karena itu komik juga dapat 

digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan. 

Dahulu komik kerap digunakan sebagai kritik sosial. Di Indonesia, 

komik strip berjudul si Put On karya Kho Wan Gie dianggap sebagai 

komik strip pertama dan jadi pelopor komik humor. Dewasa ini komik 

bukan hanya yang lucu-lucu dan fiksi saja, sudah ada komik serius. 

Bahkan komik juga sudah dipakai untuk sarana dakwah, pendidikan, 

promosi dan lain-lain.32 

Di zaman serba digital seperti sekarang ini, komik mampu 

berevolusi tidak hanya didapat dalam bentuk cetak saja namun 

berkembang menjadi komik online atau bisa di sebut webcomic. Komik 

dapat diakses menggunakan gadget maupun dekstop asalkan ada jaringan 

internet. Dengan media internet maka jangkauan akan lebih luas, siapapun 

dapat megakses komik dengan mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya 

yang cukup besar untuk menikmati komik. 

                                                             
32 Sasongko, Panen Duit dari Kartun, Komik, Ilustrasi, 51. 



 

 

Webtoon atau webcomic adalah situs penyedia komik online yang 

saat ini banyak diakses oleh masyarakat Indonesia. Webtoon merupakan 

komik khas yang berasal dari Korea Selatan yang bisa kita baca dalam satu 

strip panjang (satu halaman website) dan juga berwarna. Beda dengan 

manga (komik Jepang) yang biasanya hanya hitam putih. LINE Webtoon 

adalah sebuah platform penerbitan digital gratis bagi para pembuat komik 

baik amatir maupun profesional untuk menampilkan karya terbaik mereka 

kepada para penikmat komik di seluruh dunia. Dengan keragaman 

serial webcomic, para penggemar komik dapat selalu memiliki konten 

terbaru, menikmati berbagai jenis/genre webcomics, mulai dari genre 

romantis, drama, slice of life, fantasi, komedi, horor dan thriller. 

Dengan adanya webcomic ini, maka bisa dengan mudah untuk 

menyampaikan pesan moral atau pesan kebaikan. Komik merupakan 

salah satu bentuk kegiatan membaca yang disukai oleh semua  

kalangan masyarakat. Mulai dari anak-anak sekolah, hingga 

orang-orang dewasa sekalipun. Fungsinya yang strategis ini 

maka komik menjadi media yang sangat efektif untuk 

penanamkan nilai-nilai. Karena selain mudah untuk menjangkau atau 

mengaksesnya, komik juga menjadi sarana untuk mengasah daya kreatif 

dalam menyampaikan cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Dengan 

hal tersebut maka komik akan efektif karena menyajikan cerita dan 

gambar yang unik dan menarik sehingga mengena kepada pembacanya. 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS PESAN MORAL DALAM KOMIK SARIMIN KARYA 

NAGATERBANG 

 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan analisis semiotika dalam 

komik Sarimin karya Nagaterbang episode 1-26 menggunakan semiotika 

Charles Sanders Peirce serta menjelaskan tentang pesan moral yang 

terkandung di dalamnya. 

A. Analisis Semiotika Komik Sarimin Karya Nagaterbang 

Pada bagian ini dipilih empat judul dengan jumlah 26 episode yang 

akan dijabarkan mengenai deskripsi tanda, tipe tanda (ikon/indeks/simbol), 

objek dan interpretasi. Penjabaran kategori tersebut berdasarkan visual 

(gambar) dan verbal (tulisan) yang terdapat dalam setiap episode Sarimin.  

1. Sarimin Episode 1-4 Berjudul Abang Tukang Bakso 

Pada episode 1-4 ini menceritakan seorang anak tukang Bakso 

bernama Dhika yang hidup dalam kesusahan. Ayahnya bernama Pak 

Pur dililit banyak hutang untuk mengobati istrinya yang sedang sakit. 

Untuk membayar hutang, Pak Pur bekerja sangat keras namun karena 

hutang yang sangat banyak uang yang dikumpulkan tak kunjung 

cukup untuk melunasi semua hutangnya. Akhirnya Pak Pur meninggal 

karena bekerja terlalu keras hingga mencapai batasnya. Keluarganya 

pun harus menanggung beban hutang yang ditinggalkan.  



 

 

Dhika  kebingungan bagaimana ia harus melunasi hutang 

ayahnya. Suatu ketika ia mengingat masa kecilnya dulu ketika berada 

di suatu tempat terdapat pohon keramat yang konon digunakan untuk 

lokasi pesugihan. Akhirnya ia berfikir sudah tidak ada cara lain lagi, ia 

pun mencoba meminta pertolongan kepada jin pesugihan yang ada di 

pohon keramat tersebut. Dengan membawa sesajen, anak laki-laki itu 

pun bertemu dengan jin monyet Sarimin. Ia memohon kepada Sarimin 

agar usaha Baksonya menjadi laris. Kemudian Sarimin memberikan 

sebuah benda sakti untuk memperlaris dagangan Bakso warisan 

ayahnya, sebagai gantinya Sarimin meminta tumbal seekor Ayam 

warna hitam dan sesajen setiap malam Jumat di pohon keramat itu.  

Setelah sekian lama, dagangan Bakso Dhika laris dan 

berkembang hingga membuka cabang baru. Semua keberhasilan dan 

kesuksesannya tersebut berkat bantuan jin penglaris. Namun semua 

kesuksesan itu ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan 

mengorbankan manusia sebagai tumbal.  

Suatu ketika rahasia kesuksesannya tidak sengaja diketahui 

oleh seorang karyawan. Akhirnya untuk mencegah diketahui semua 

orang, karyawan tersebut dibunuh dan dijadikan tumbal karena sudah 

mengetahui rahasia dibalik larisnya Bakso usahanya. Setelah 

membunuh karyawannya, Dhika pun menyesal atas apa yang sudah 

dilakukannya sampai saat ini. Ia mengemis meminta membatalkan 

kontrak perjanjiannya dengan jin Sarimin. Namun semua yang telah 



 

 

dimulai tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Jalan yang di 

tempuh Dhika dengan melakukan perjanjian dengan jin pesugihan 

tidak bisa dibataklan. Sekali tenggelam di jalan yang salah ia tidak 

akan bisa kembali sampai akhir hayatnya. ( Lihat gambar 4.1) 

Dhika menyesali bahwa hanya kebahagiaan dan kesuksesan 

sementara yang ia dapatkan dengan mengorbankan nyawa orang lain 

sebagai tumbal dan ia sadar orang yang sudah bersekutu dengan jin 

akan masuk neraka sebagai balasan apa yang telah dilakukannya.  

Gambar 4.1 Menyesal Telah Menempuh Jalan Sesat33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.1 maka dapat dianalisis tanda 

menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

                                                             
33 “Abang Tukang Bakso” episode 4, Sarimin, https://www.webtoons.com/id/drama/ 

sarimin/ep-4-abang-tukang-bakso-4/viewer?title_no=1331&episode_no=5, diakses 06 Agustus 

2019. 

https://www.webtoons.com/id/drama/%20sarimin/ep-4-abang-tukang-bakso-4/viewer?title_no=1331&episode_no=5
https://www.webtoons.com/id/drama/%20sarimin/ep-4-abang-tukang-bakso-4/viewer?title_no=1331&episode_no=5


 

 

Tabel 4.1 (Menyesal Telah Menempuh Jalan Sesat) 

Analisis Tanda 

No Unsur Tanda Uraian 

1 Deskripsi tanda -Gambar seorang laki-laki bernama Dhika 

menggunakan jas warna hitam dan kemeja 

warna putih, kedua tangannya sedang 

memegang pisau dengan raut wajah serius 

dan kebingungan mendengar suatu bisikan. 

-Gambar Dhika mengayunkan pisau 

kebawah dengan tangan kirinya. 

-Gambar Dhika dengan raut wajah  

ketakutan menatap kedua tangannya 

berlumuran darah. 

-Gambar Dhika sedang menangis dengan 

raut wajah menyesal, tangan kanannya 

memegang kaki kanan jin Sarimin yang 

ada didepannya.  

-Gambar jin Sarimin duduk didepan Dhika 

dan tangan kanannya memegang bahu kiri 

Dhika.  

-Gambar jin Sarimin memakai jaket hitam 

dan kaos putih, matanya menatap ke depan 

dengan serius, separuh wajahnya tertutup 

topeng berwarna merah. 

-Gambar Dhika dengan raut wajah terdiam 

menatap ke depan. 

-Gambar jin Sarimin pergi meninggalkan 

Dhika. Tampak wajah Dhika menunduk 

kebawah. Terdapat peralatan dapur, latar 

tempat menunjukkan di dapur. 

2 Tipe Indeks 

3 Objek Pembunuhan 

4 Interpretasi Penyesalan selalu datang di akhir. 

Seseorang yang sabar mau berusaha dan 

melakukan kebaikan maka pahala 

balasannya sebaliknya seseorang yang 

tidak bersabar dan mencari jalan keluar 

dengan cara yang tidak diridhoi Allah 

maka dosa balasannya. 

 



 

 

Berdasarkan analisis penulis pada tabel 4.1 merepresentasikan 

gambar Dhika yang membunuh seseorang dengan pisau untuk 

dijadikan tumbal karena telah melakukan perjanjian dengan jin 

Sarimin agar usaha baksonya laris. Kemudian Dhika merasa menyesal 

dengan apa yang sudah dilakukannya. 

Tipe tandanya adalah indeks karena adanya kedekatan 

eksistensi antara tanda dengan objek atau ada hubungan sebab akibat 

yaitu karena melakukan perjanjian dengan jin Sarimin untuk 

memperlaris usaha maka Dhika rela melakukan apapun sampai 

membunuh orang lain demi  kelancaran usahanya dan agar tidak 

diketahui oleh orang lain. 

Objek atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan analisis 

di atas adalah tentang pembunuhan. Penulis dapat menginterpretasikan 

pada gambar 4.1 di atas yaitu penyesalan selalu datang di akhir, demi 

mendapatkan kesuksesan dunia seseorang rela menempuh jalan sesat 

bersekutu dengan jin. Seseorang yang sabar berusaha dan melakukan 

kebaikan maka akan diberi pahala oleh Allah SWT sebaliknya 

seseorang yang tidak bersabar dan mencari jalan keluar dengan cara 

yang tidak diridhoi Allah maka akan mendapatkan dosa. Apalagi 

bersekutu dengan jin merupakan perbuatan syirik maka berat baginya 

hukuman yang akan diterima di akhirat nanti jika orang tersebut tidak 

mau bertaubat kepada Allah SWT.  



 

 

2. Sarimin Episode 5-12 Berjudul Tenda Biru 

Episode ini menceritakan seorang laki-laki bernama Toni. Toni 

lahir dalam keluarga yang sangat kaya. Sejak kecil ia dibesarkan 

dengan manja oleh orang tuanya. Ia selalu mendapatkan apa yang dia 

inginkan mulai Playstation, HP, robot-robotan bahkan teman dan nilai 

sekolah pun juga ia beli. Orang tua Toni tidak pernah menolak 

permintaan anaknya tersebut. 

Suatu ketika ia jatuh cinta dengan seorang wanita bernama 

Tika. Toni berusaha mendekati Tika dan menyatakan perasaannya. 

Namun Tika menolaknya dengan alasan tidak ingin pacaran karena 

ingin fokus kuliah dan cita-citanya.  (Lihat gambar 4.2) 

Gambar 4.2 Menolak Pacaran34 

 

 

 

 

 

 

 

Toni sadar ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang 

yaitu cinta. Selama ini Toni selalu mendapatkan apa yang 

diinginkaannya. Kehidupan yang serba mulus, semua dapat dibeli 

                                                             
34 “Tenda Biru” episode 6, Sarimin, https://www.webtoons.com/id/drama/sarimin/ep-6-

tenda-biru-1/viewer?title_no=1331&episode_no=7, diakses 07 Agustus 2019. 

https://www.webtoons.com/id/drama/sarimin/ep-6-tenda-biru-1/viewer?title_no=1331&episode_no=7
https://www.webtoons.com/id/drama/sarimin/ep-6-tenda-biru-1/viewer?title_no=1331&episode_no=7


 

 

dengan uang, membuatya menjadi anak yang semaunya sendiri. 

Setelah menerima kenyataan bahwa Tika tidak bisa dimilikinya, ia 

pun tidak tinggal diam. Segala cara akan dilakukannya hingga ia 

terkena bisikan jin untuk melakukan pelet untuk memikat hati 

seseorang.  

Tanpa ragu dan rasa takut, akhirnya Toni berfikir ingin 

mencoba melakukan ritual dengan memberikan sesajen ke sebuah 

pohon keramat yang konon menjadi tempat tinggal jin sakti yang bisa 

mengabulkan permintaan apa saja. Persyaratan yang harus ia  bawa 

berupa sesajen berisi buah pisang. Ketika diperjalanan menuju pohon 

keramat, Toni mampir di sebuah kios buah untuk membeli Pisang. 

Penjual buah tersebut adalah seorang kakek yang sudah tua renta 

namun terlihat masih semangat untuk bekerja. (Lihat gambar 4.3) 

Gambar 4.3 Semangat Bekerja35 

 

                                                             
35 “Tenda Biru” episode 8, Sarimin, https://www.webtoons.com/id/drama/sarimin/ep-8-

tenda-biru-3/viewer?title_no=1331&episode_no=10, diakses 07 Agustus 2019. 

https://www.webtoons.com/id/drama/sarimin/ep-8-tenda-biru-3/viewer?title_no=1331&episode_no=10
https://www.webtoons.com/id/drama/sarimin/ep-8-tenda-biru-3/viewer?title_no=1331&episode_no=10


 

 

Setelah mendapatkan apa yang diinginkan Toni bergegas 

menuju tempat pohon keramat. Di sana ia meletakkan sesajen dan 

mengutarakan keinginannya untuk memikat hati sang pujaan hati 

bernama Tika. Setelah itu Toni mendapat mimpi bertemu dengan 

sosok penunggu pohon keramat tersebut yakni jin Sarimin. Namun 

sebelum permintaanya dikabulkan, jin Sarimin meminta harga yang 

harus dibayar karena sudah menggunakan jasanya. Tanpa fikir 

panjang demi mendapatkan pujaan hati, Toni langsung menyetujui hal 

tersebut.   

Akhirnya apa yang diinginkan Toni terkabul. Tika akhirnya 

terpikat dan menjadi milik Toni. Teman sekelasnya yang melihat hal 

tersebut merasa aneh, namun mereka tak menghiraukannya. 

Hubungan mereka pun menjadi lebih serius hingga menikah.   

Namun kebahagiaan yang didapatkan tidak selamanya akan 

abadi. Perbuatan yang ditempuh dengan jalan sesat tidak akan 

berakhir bahagia. Suatu hari, Tika melahirkan anak dari Toni. Anak 

yang dilahirkan memiliki bulu yang lebat disekujur tubuhnya, mirip 

dengan seekor monyet. Ternyata jin Sarimin datang untuk menagih 

harga yang harus dibayar karena sudah melakukan perjanjian 

dengannya.  

Berdasarkan gambar 4.2 maka dapat dianalisis tanda 

menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 



 

 

Tabel 4.2 (Menolak Pacaran) 

Analisis Tanda 

No Unsur Tanda Uraian 

1 Deskripsi tanda -Gambar seorang perempuan bernama Tika 

memakai jaket dan kaos abu-abu dan 

membawa tas berwarna merah. 

-Gambar seorang laki-laki bernama Toni 

memakai jaket abu-abu dan kaos berwarna 

kuning mengangkat tangan setinggi dada. 

-Gambar Tika memalingkan pandangan 

kesebelah kanan.  

-Gambar Toni menatap ke depan dengan 

raut wajah kecewa. 

2 Tipe Indeks 

3 Objek Prinsip seseorang 

4 Interpretasi Tika menolak ajakan Toni untuk pacaran 

karena ingin fokus dengan kuliah dan 

mengejar cita-citanya. 

 

Berdasarkan analisis penulis pada tabel 4.2 yaitu 

merepresentasikan seorang perempuan bernama Tika yang menolak 

ajakan seorang laki-laki bernama Toni untuk pacaran karena ia ingin 

fokus dengan kuliah dan mengejar cita-citanya. 

Tipe tandanya adalah indeks karena adanya kedekatan 

eksistensi antara tanda dengan objek atau adanya hubungan sebab 

akibat yaitu mengenai prinsip seseorang untuk tidak pacaran karena 

ingin fokus dengan kuliah dan cita-citanya. 

Objek atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan analisis 

di atas adalah mengenai prinsip seseorang. Tika menganggap pacaran 

bukanlah prioritas utama karena masih banyak hal lain yang dianggap 

lebih penting dan berguna. 



 

 

Penulis menginterpretasikan bahwa Tika menolak ajakan Toni 

untuk pacaran dengan alasan ingin fokus kuliah dan mengejar cita-

cita. Hal ini menunjukkan bahwa pacaran hanya akan mengganggu 

proses belajar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Ada hal lain 

yang lebih penting dan berguna untuk dilakukan dari pada pacaran, 

karena semua tergantung prioritas seseorang. 

Kemudian berdasarkan gambar 4.3 maka dapat dianalisis tanda 

menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 (Semangat Bekerja) 

Analisis Tanda 

No Unsur Tanda Uraian 

1 Deskripsi tanda -Gambar seorang kakek yang sudah tua 

renta rambutnya sudah putih dan tubuhnya 

gemetaran. Terdapat buah-buahan 

menunjukkan latar tempat berada di kios 

buah. 

2 Tipe Indeks 

3 Objek Semangat untuk bekerja 

4 Interpretasi Usia tua tidak menghalangi seseorang 

untuk selalu berusaha maupun bekerja 

 

Berdasarkan analisis penulis pada tabel 4.3 yaitu 

merepresentasikan seorang kakek yang sudah tua renta, rambutnya 

sudah putih dan tubuhnya gemetaran masih semangat untuk bekerja 

dengan berjualan buah-buahan. 



 

 

Tipe tandanya adalah indeks yaitu adanya kedekatan eksistensi 

antara tanda dengan objeknya. Terlihat seorang kakek tua namun 

masih memiliki semangat untuk bekerja. 

Objek atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan analisis 

di atas adalah semangat bekerja. Berdasarkan gambar 4.3 penulis dapat 

menginterpretasikan usia tua tidak menghalangi seseorang untuk selalu 

berusaha maupun bekerja. Bekerja keras merupakan sebuah perbuatan 

yang mulia. Allah SWT menyukai hamba-Nya yang berusaha 

sungguh-sungguh sebab dengan jalan inilah ia bisa mengubah 

nasibnya.  

3. Sarimin Episode 13-21 Berjudul Ular Naga Panjang 

Episode ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama 

Suryono atau biasa dipanggil Yon. Suryono merupakan seorang 

pekerja kantoran di sebuah perusahaan. Ia hidup bersama seorang istri 

dan ke-3 anaknya yang masih kecil. 

Suatu hari ketika Suryono sedang lembur di kantor, ia di 

hampiri oleh seorang temannya yang bernama Teguh. Mereka saling 

bercanda dan menceritakan keluh kesah hidupnya untuk 

menghilangkan rasa penat karena bekerja terus-menerus. Suryono 

mengeluhkan kebutuhan rumah tangganya yang sangat banyak yaitu 

untuk kebutuhan belanja bulanan, melunasi cicilan rumah dan saat itu 

juga mertuanya  sedang masuk rumah sakit karena sakit stroke. Oleh 



 

 

karena itu, ia sering meminta pekerjaan tambahan hingga lembur 

sampai larut malam di kantornya. (Lihat gambar 4.4) 

Gambar 4.4 Bertanggung Jawab Menafkahi Keluarga36 

 

Perbincangan mereka berlanjut ketika pulang dari kantor. Tiba-

tiba Teguh menawarkan kepada Suryono cara agar mendapatkan uang 

tambahan tanpa harus lembur. Yang harus ia lakukan adalah menjual 

data ke perusahaan lain, dengan demikian Suryono bisa mendapatkan 

uang tambahan yang banyak tanpa harus lemburan. Namun syaratnya 

hal tersebut tiak boleh diberitahukan kepada siapapun. Setelah 

mendengar apa yang diceritakan Teguh, Suryono pun bergegas pulang 

ke rumah dan memikirkan hal tersebut. Sesampainya di rumah, 

Suryono teringat perkataan Teguh bahwa hasil yang didapatkan tidak 

akan mengecewaan dan istrinya pasti semakin sayang kepadanya. 

                                                             
36 “Ular Naga Panjang” episode 14, Sarimin, https://www.webtoons.com/id/ 

drama/sarimin/ep-14-ular-naga-panjang-1/viewer?title_no=1331&episode_no=16, diakses 07 

Agustus 2019. 

https://www.webtoons.com/id/%20drama/sarimin/ep-14-ular-naga-panjang-1/viewer?title_no=1331&episode_no=16
https://www.webtoons.com/id/%20drama/sarimin/ep-14-ular-naga-panjang-1/viewer?title_no=1331&episode_no=16


 

 

Akhirnya setelah berfikir cukup lama, Suryono menyetujui ajakan 

Teguh.   

Suryono yang terlalu naif, berfikir sekali dua kali mungkin 

tidak akan ketahuan melakukan perbuatan kotornya. Istrinya pun 

sangat senang ketika melihat isi rekeningnya banyak. Suryono 

kemudian menjadi ketagihan untuk melakukannya.  

Suatu ketika Suryono dipanggil untuk menghadap atasannya. Ia 

merasa ketakutan dan berkeringat dingin saat akan masuk ke ruang 

atasannya. Setelah keluar dari ruang atasan, Suryono langsung 

mengemasi barang-barangnya. Ia dipecat karena ketahuan menjual 

data ke perusahaan lain. Amelia istri Suryono sangat kecewa 

mengetahui bahwa suaminya mendapatkan uang dari hasil korupsi 

dengan menjual data ke perusahaan lain. Ia kemudian mengemasi 

barang-baranya ke dalam koper dan mengajak anak-anaknya untuk 

ikut pergi pindah ke rumah orang tuanya. (Lihat gambar 4.5) 

Suryono menyadari betapa bodoh tindakannya saat itu, tidak 

hanya kehilangan pekerjaan, uang dan kehormatan, kini ia juga harus 

kehilangan istri dan anak-anaknya. Ia mengangis sekencang mungkin 

menyesali perbuatannya hingga ia berfikir untuk mengakhiri hidupnya 

dengan melompat dari jembatan. Dengan membawa foto keluarganya 

seukuran 4R, Suryono menuju jembatan di dekat kantornya lalu ia 

menceburkan diri ke dalam air. Semakin jatuh ke alam air semakin 



 

 

gelap dan terasa dingin, lalu seperti ada yang menarik kakinya dari 

bawah dan akhirnya Suryono pun tidak sadarkan diri. 

Tiba-tia Suryono bangun di sebuah kamar, udaranya sangat 

pengap dan hawanya tidak enak hingga membuat bulu kuduknya 

merinding. Ia berfikir apakah sesorang telah menyelamatkannya. Lalu 

datang seorang perempuan membuka pintu dan mendekati Suryono. Ia 

kaget setengah mati karena tiba-tiba muncul ular dari tangan 

perempuan itu. Ternyata Suryono diselamatkan oleh jin ular putih, 

namun jin itu mempunyai maksud tersendiri untuk memanfaatkan 

manusia malang tersebut. Suryono diiming-imingi kebahagiaan dan 

kekayaan, apapun keinginannya akan dikabulkan bahkan bisa 

membuuat istri dan anak-anaknya kembali kepadanya. Lalu ia 

menerima tawarannya namun dengan syarat tumbal manusia setiap 7 

tahun dan satu ritual lagi yaitu menyiapkan sebuah ruangan khusus 

untuknya kemudian setiap malam Jumat Kliwon Suryono harus datang 

menemaninya dan tidak ada seorangpun yang boleh mengetahui 

bahkan anak istrinya. 

Akhirnya setelah menuruti kata-kata jin ular putih, keluarga 

Suryono pun kembali kepadanya, bahkan ia kini menjadi orang yang 

kaya. Namun setelah beberapa tahun, istrinya mulai curiga karena 

setiap  malam Jumat Kliwon Suryono selalu berpergian. Pada suatu 

malam, Suryono tidak sadar bahwa istrinya membuntutinya dan 

menyaksikan semuanya. Karena telah melanggar kontrak bahwa tidak 



 

 

boleh ada seseorang yang mengetahui hal tersebut, istri Suryono pun 

dibunuh untuk dijadikan tumbal. Untuk kedua kalinya ia harus 

kehilangan istrinya, namun kini tidak akan kembali lagi. Teramat 

sedih namun itu adalah konsekuensi atas perbuatan yang telah ia 

lakukan.  

Berdasarkan gambar 4.4 maka dapat dianalisis tanda 

menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4 (Bekerja Keras Menafkahi Keluarga) 

Tabel Analisis 

No Unsur Tanda Uraian 

1 Deskripsi tanda -Gambar dua orang laki-laki memakai 

seragam, satu lengkap dengan dasinya 

berdiri sambil menyilangkan tangannya di 

depan, ia adalah Teguh. Seorang lagi 

bernama Suryono tidak memakai dasi, ia 

sedang duduk di depan komputer. Latar 

tempat menunjukkan di kantor. 

2 Tipe Indeks 

3 Objek Biaya kebutuhan rumah tangga. 

4 Interpretasi Seseorang suami yang bekerja keras 

menafkahi keluarganya. 

 

Berdasarkan analisis penulis pada tabel 4.4 yaitu 

merepresentasikan seorang laki-laki bernama Suryono yang sedang 

bekerja lembur di kantor. Kemudian ia didatangi oleh temannya yang 

bernama Teguh dan mereka berdua sedang mengobrol tentang keluh 

kesah hidupnya. 



 

 

Tipe tandanya adalah indeks karena adanya kedekatan 

eksistensi antara tanda dengan objeknya. Suryono dan Teguh sedang 

membicarakan keluh kesah hidupnya mengenai biaya kebutuhan 

rumah tangga yang sangat banyak. 

Objek atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan analisis 

di atas adalah kebutuhan rumah tangga atau biaya pengeluaran yang 

sangat banyak. Penulis dapat menginterpretasikan seseorang suami 

yang bekerja keras menafkahi keluarganya. Kewajiban suami adalah 

memberikan nafkah lahir dan batin. Dalam nafkah lahir seorang suami 

bertanggungjawab atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan anak 

dan istrinya. Bekerja keras yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal 

tidak menentang syariat islam agar mendapatkan keberkahan, bukan 

menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan syariat islam.  

Gambar 4.5 Konsekuensi Perbuatan Buruk37 

 

                                                             
37 “Ular Naga Panjang” episode 15, Sarimin, https://www.webtoons.com/id/drama/ 

sarimin/ep-15-ular-naga-panjang-2/viewer?title_no=1331&episode_no=17, diakses 07 Agustus 

2019. 

https://www.webtoons.com/id/drama/%20sarimin/ep-15-ular-naga-panjang-2/viewer?title_no=1331&episode_no=17
https://www.webtoons.com/id/drama/%20sarimin/ep-15-ular-naga-panjang-2/viewer?title_no=1331&episode_no=17


 

 

Berdasarkan gambar 4.5 maka dapat dianalisis tanda 

menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 (Konsekuensi Perbuatan Buruk) 

Tabel Analisis 

No Unsur Tanda Uraian 

1 Deskripsi tanda -Gambar seorang laki-laki bernama 

Suryono (suami), memakai kaos putih dan 

celana pendek hitam sedang berdiri di 

samping pintu dan seorang perempuan 

bernama Amelia (istri), memakai baju 

berwarna merah muda dan rok hitam 

duduk merapikan baju ke dalam koper. 

Tampak kasur berwarna putih, latar tempat 

menunjukkan di kamar tidur. 

-Gambar Amelia menangis nampak 

wajahnya sangat kecewa. 

-Gambar Suryono terdiam. 

-Gambar Suryono dan Amelia bertengkar. 

-Gambar tampak dari belakang Amelia 

membawa koper dan menggendong 

anaknya di punggung dan satu lagi di 

gandeng dengan tangan kanannya sambil 

membawa boneka dan menengok ke 

belakang. 

2 Tipe Indeks 

3 Objek Pertengkaran  

4 Interpretasi Sekecil apapun kebohongan dan 

kecurangan, meski disembunyikan suatu 

saat pasti akan terbongkar. Dan semua 

perbuatan manusia pasti ada konsekuensi 

yang harus dibayar.  

 

Berdasarkan analisis penulis pada tabel 4.4 yaitu 

merepresentasikan Suryono yang sedang bertengkar dengan Amelia 

karena kecewa dengan perbuatan yang dilakukan Suryono menjadi 



 

 

karyawan korup yang menjual data ke perusahaan lain demi 

mendapatkan uang yang banyak. Kemudian Amelia mengemasi 

barang-barangnya ke dalam koper dan mengajak ke tiga anaknya untuk 

pindah ke rumah orang tuanya. 

Tipe tandanya adalah indeks, yaitu karena adanya kedekatan 

eksistensi antara tanda dengan objek atau adanya hubungan sebab 

akibat. Amelia bertengkar dan pergi dari rumah karena tindakan bodoh 

yang dilakukan Suryono menjadi karyawan korup. 

Objek atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan analisis 

di atas adalah pertengkaran. Penulis dapat menginterpretasikan Sekecil 

apapun kebohongan dan kecurangan, meski disembunyikan suatu saat 

pasti akan terbongkar. Dan semua perbuatan manusia pasti ada 

konsekuensi yang harus dibayar. Jika seseorang berbuat baik dan 

dengan niat yang baik pula maka kebaikan yang akan didapatnya, 

sebaliknya jika seseorang salah langkah maka konsekuensi buruk yang 

siap menunggunya.  

4. Sarimin Episode 22-26 Berjudul Aku Cinta Rupiah 

Cerita diawali dari seorang anak kecil bernama Adrian yang 

ingin memecah celengan Ayam bersama kakaknya bernama Ari. Ari 

sangat senang karena adiknya mulai belajar untuk menabung 

walaupun tujuannya digunakan untuk membeli mainan. Ia kadang 

diam-diam memasukkan uang pecahan lima puluh ribunan ke dalam 

celengan Ayam milik Adrian. Ketika Ari memecah celengan Ayam, ia 



 

 

merasa kaget karena uangnya hanya sedikit dan tidak ada pecahan 

lima puluh ribuan yang ia masukkan beberapa kali. ( Lihat gambar 

4.6) 

Gambar 4.6 Belajar Menabung38 

 

 

 

 

 

 

Lalu Ari menceritakan hal tersebut kepada tetangganya bang 

Joko penjual nasi di warung. Bang Joko kemudian kepikiran dengan 

cerita Ari dan mencoba mengecek uangnya simpanannya. Ketika 

dibuka ia sangat kaget karena uang yang disimpan menjadi berkurang 

hampir setengahnya dan hanya tersisa uang recehan. Padahal kotak 

tempat menyimpan uang tersebut dikunci dan tidak ada tanda-tanda 

pernah dibuka. Ia langsung pergi ke rumah Ari dan menceritakan 

kejadian tersebut. Mereka tidak bisa tinggal diam, mereka curiga hal 

tersebut ulah tuyul. 

Akhirnya keesokan harinya mang Joko dan Ari pergi ke rumah 

pak RT untuk menceritakan kejadian aneh tersebut dan meminta izin 

                                                             
38 “Aku Cinta Rupiah” episode 22, Tuyul Sarimin, https://www.webtoons.com/id/drama/ 
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untuk melakukan penangkapan tuyul. Pak RT memerintahkan bang 

Joko dan Ari agar tidak memberitahukan ke warga lain, alasannya 

karena takut akan ada oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk 

menjatuhkan satu sama lain dan menghindari keributan warga. 

Sorenya, Ari dan dan Joko ingin mencoba mempraktekkan 

cara menangkap tuyul yang diberitahu oleh saudaranya yaitu dengan 

menyiapkan baskom berisi air, sejumlah uang dan Yuyu Kangkang. 

Konon jika  menaruh Yuyu Kangkang dekat dengan uang sasaran si 

tuyul maka ia akan lebih suka dan bermain dengan Yuyu Kangkang. 

Ari kepikiran sesuatu dan bertanya mengapa tuyul tidak mengambil 

uang di mesin ATM saja, kemudian bang Joko menjawab bahwa tutul 

hanya bisa mengambil uang yang jelas siapa pemiliknya. Bang Joko 

menambahkan bahwa si pemilik tuyul akan memberikan perintah uang 

milik siapa yang harus diambil dan lokasinya, oleh karena itu ia yakin 

pemilik tuyul tersebut adalah warga sekitar. Kemudian konon jika 

mencukur habis alis seseorang maka orang tersebut dapat melihat 

tuyul, bang Joko pun menyuruh Ari untuk mencukur habis alisnya. Ari 

menolak hal tersebut namun dengan rayuan bang Joko akhirnya ia 

mau mencukur alisnya. 

Setelah menunggu cukup lama, bang Joko ketiduran dan Ari 

juga merasa mengantuk. Tiba-tiba terdengar suara percikan air, Ari 

pun melek dan menengok ke baskom. Ia sangat kaget melihat tuyul 

yang asik bermain dengan Yuyu Kangkang. Ari langsung 



 

 

membangunkan bang Joko kemudian mereka kerjar-kejaran 

menangkap tuyul dengan membawa botol, namun mereka kehilangan 

jejak saat tuyulnya berlari ke semak-semak.  

Setelah gagal menangkap tuyul, Ari dan bang Joko pergi ke 

rumah pak RT lagi untuk melaporkan hasil penangkapannya yang 

tidak berhasil. Kemudian pak RT memberikan saran untuk pergi ke 

dukun kenalannya bernama mbah Damar. Lalu mereka pergi menemui 

dukun tersebut dan meminta untuk menangkap tuyul yang meresahkan 

warga. Namun sebelum melakukan permohonannya ada satu syarat 

yang harus dipenuhi yaitu biaya yang cukup besar. Setelah berunding 

cukup lama Ari, bang Joko dan pak RT pun menyetujui bayaran yang 

harus dikeluarkan kepada dukun untuk menangkap tuyul. Akhirnya 

tuyul dapat ditangkap oleh mbah Damar. Namun mbah Damar tidak 

bisa melacak siapa pemilik tuyul yang meresahkan warga tersebut. Ari 

merasakan ada yang aneh dengan mbah Damar namun ia tak 

menghiraukannya. Setelah itu mereka bertiga pulang ke rumah 

masing-masing. Dari kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran kepada 

mereka untuk berhati-hati dalam menyimpan uang dalam jumlah 

banyak di rumah. Lebih baik menyimpan uang di bank atau di 

investasikan sesuai keinginan.  

Di samping itu, setelah sampai di rumah pak RT kemudian  

mandi. Ia mengelap wajahnya dan tampak alisnya tercukur habis. 

Kemudian ia menelefon mbah Damar untuk meminta mengambil 



 

 

kembali tuyul yang telah ditangkapnya. Pak RT kemudian membuka 

sebuah ruangan. Terlihat seorang wanita  tua dan kurus sedang duduk 

di atas kasur sambil menjahit baju anak, ia adalah istri pak RT. 

Keadaannya terlihat sangat kurang baik, ia mencari Yuli yang ternyata 

adalah tuyul yang dipelihara oleh pak RT. Jadi sebagai imbalan karena 

memelihara tuyul maka istrinya menjadi korban karena tuyul menyusu 

darah dari istri pak RT hingga tubuhnya menjadi sangat kurus. 

Berdasarkan gambar 4.6 maka dapat dianalisis tanda 

menggunakan semiotika Charles Sanders Peirce dalam bentuk tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Belajar Menabung  

Tabel Analisis 

No Unsur Tanda Uraian 

1 Deskripsi tanda -Gambar seorang anak laki-laki bernama 

Adrian memakai baju lengan panjang 

berwarna hijau dan celana pendek warna 

hitam sedang membawa celengan ayam 

berwarna coklat. 

-Gambar seorang laki-laki bernama Ari  

memakai kaos putih dan kardigan merah 

jambu membawa celengan ayam Adrian. 

2 Tipe Indeks 

3 Objek Menabung 

4 Interpretasi Menabung memiliki banyak sekali 

manfaat. Proses menabung akan 

memberikan nilai baik bagi anak tersebut 

untuk melakukan perencanaan keuangan 

serta perjuangan jika ingin mendapatkan 

sesuatu. 

 

Berdasarkan analisis penulis pada tabel 4.6 yaitu 

merepresentasikan Ari yang bangga kepada adiknya Adrian yang 



 

 

masih kecil tapi sudah belajar menabung. Kemudian Adrian menyuruh 

kakaknya untuk menghitung hasil tabungannya di celengan Ayam 

untuk dibelikan mainan. 

Tipe tandanya adalah indeks karena adanya kedekatan 

eksistensi antara tanda dengan objek atau adanya hubungan sebab 

akibat, yaitu gambar celengan Ayam menandakan seseorang suka 

menabung. 

Objeknya atau suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan 

analisis di atas adalah menabung. Penulis dapat menginterpretasikan 

melatih anak kecil untuk belajar menabung maka akan memberikan 

manfaat yang positif di kemudian hari. Adrian belajar menabung 

walaupun tujuannya untuk dibelikan mainan Proses menabung akan 

memberikan nilai baik bagi anak tersebut untuk melakukan 

perencanaan keuangan serta perjuangan jika ingin mendapatkan 

sesuatu. 

B. Pesan Moral Terhadap Komik Sarimin Karya Nagaterbang 

Komik Sarimin karya Nagaterbang ini mengandung makna pesan 

moral yang baik bagi para pembacanya. Komik ini ditujukan untuk semua 

usia namun lebih banyak berpengaruh kepada kalangan anak muda 

ataupun anak-anak yang sangat butuh pendidikan moral sebagai pondasi 

untuk kehidupan kedepannya. Moral adalah batasan terhadap aktivitas 



 

 

manusia dengan nilai (ketentuan) baik atau buruk, benar atau salah. 

Seseorang dikatakan bermoral jika dia memiliki tingkah laku yang baik. 

Komik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, namun 

komik juga dapat digunakan sebagai media edukasi dengan diselipkan 

pesan-pesan moral. Seperti dalam komik Sarimin karya Nagaterbang ini, 

selain cerita dan gambar yang disampaikan sangat menarik namun juga di 

selipkan pesan-pesan moral di dalamnya. Komikus secara langsung dan 

tidak langsung membentuk perilaku yang baik kepada pembaca sehingga 

membentuk manusia yang bermoral baik kepada Tuhan, diri sendiri, orang 

lain dan lingkungannya. 

Semua manusia yang di dunia ini masing-masing memiliki moral 

dalam dirinya, yang telah dipupuk sejak kecil. Tetapi moral setiap manusia 

bisa saja berubah sesuai dengan niat, usaha, kerja keras, dan juga faktor 

lingkungan sosialnya. Agar sifat-sifatnya menjadi mulia yang tidak mudah 

terbelenggu dengan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam perbuatan 

negatif yang dapat timbul dari pikiran dan hati manusia itu sendiri. 

Khususnya kaum muda yang masih dalam masa perkembangan, harus 

diberikan nilai-nilai positif di dalam kehidupannya seperti, bersyukur, 

optimis, selalu semangat agar bisa memperbaiki kehidupannya menjadi 

lebih baik lagi. 

Pesan moral yang ditunjukkan dalam komik ini meliputi, jangan 

menyekutukan Allah SWT atau akan mendapatkan konsekuensi atas 

perbuatannya, menjauhi pacaran, perbuatan baik akan dibalas dengan 



 

 

kebaikan atau sebaliknya perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan, 

semangat untuk bekerja, bekerja keras menafkahi keluarga, belajar 

menabung. Berikut akan penulis jelaskan pesan-pesan moral yang 

terkandung dalam komik Sarimin dalam episode 1-26 berdasarkan 

klasifikasi moral: 

1. Nilai Moral terhadap Allah 

Nilai moral terhadap Allah adalah hubungan manusia dengan Allah. 

Berikut pesan moral yang termasuk ke dalam klasifikasi nilai moral 

terhadap Allah: 

a. Jangan Menyekutukan Allah SWT 

Berdasarkan analisis tanda pada tabel 4.1 menunjukkan 

pesan moral bahwa jangan sampai seseorang bersekutu dengan jin 

atau akan menyesal suatu hari nanti. Dalam pandangan Islam, 

bersekutu dengan jin atau menyekutukan Allah merupakan dosa 

yang sangat besar. Konsekuensi dari perilaku syirik yang terjadi jika 

melakukan perbuatan tersebut, Allah dengan tegas melarang mereka 

bahkan mengancam dengan tidak mengampuni dosa-dosa syirik 

mereka. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Qur’an Surat An Nisaa ayat 

48, Allah berfirman:  

َ  إِنَّ  ِلَك ِلَمن يََشآَٰء ْۚ َوَمن ي ۡشِرۡك بِ  ۦََل يَۡغِفر  أَن ي ۡشَرَك بِهِ  ٱّللَّ
 ٱّللَِّ َويَۡغِفر  َما د وَن ذَ 

َٰٓ فَقَِد    ٤٨إِۡثًما َعِظيًما  ٱۡفتََرى 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia 

mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa 

yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, 

maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”. 



 

 

Ayat di atas melarang segala bentuk akidah dan perbuatan 

yang berujung pada kesyirikan kepada Allah SWT. Syirik adalah satu-

satunya dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah sebagaimana 

dalam ayat diatas, karena syirik merupakan suatu bentuk 

pengingkaran tertinggi pada akidah.39 Dan orang yang melakukan 

perbuatan tersebut maka neraka balasannya di akhirat nanti. 

Kemudian merujuk pada ceritanya, terdapat pesan moral lain 

yang diperoleh yaitu walaupun merasa cobaan yang di terima sangat 

berat namun seseorang tidak boleh salah memilih jalan untuk 

menyelesaikannya. Seseorang akan mendapatkan konsekuensi atas 

tindakan yang telah diperbuat. Allah tidak akan memberi cobaan 

kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Sebagaimana 

dijelaskan dalam surat Al Baqarah ayat 286: 

ۡسعََهاْۚ لََها َما َكَسبَ  ٱّللَّ  ي َكل ِف   ََل  َٰٓ إِن َربََّنا ََل ت   تَسَبَۡت  ٱكۡ َها َما َعلَيۡ ۡت وَ نَۡفًسا إَِلَّ و  َؤاِخۡذنَا

 َٰٓ َٰٓ أَۡو أَۡخَطۡأنَاْۚ َربََّنا َوََل تَۡحِمۡل َعلَۡينَا  اۡبِلنَاْۚ َربَّنَقَ ِمن  ٱلَِّذينَ عَلَى  ۥه  َما َحَمۡلتَ ٗرا كَ إِصۡ  نَِّسينَا

ۡلنَا َما ََل َطاقَةَ لَنَا بِهِ  َْٰٓۚ ٱۡرحَ نَا وَ لَ  ِفۡر ٱغۡ َعنَّا وَ  ٱۡعف  وَ  ۦ  َوََل ت َحم ِ نَ ۡمنَا ۡرنَاا فَ أَنَت َمۡولَى   ٱنص 

ِفِرينَ  ٱۡلقَۡومِ َعلَى    ٢٨٦ ٱۡلَك 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang 

tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap kaum yang kafir". 

                                                             
39 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran (Jakarta: 

Lentera Hati, 2002), 445. 



 

 

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah tidak 

membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan 

ini merupakan janji Allah, jadi sesungguhnya tidak mungkin Allah 

membebani kita dengan ujian yang tidak kita sanggup. Kemudian 

Allah akan memberikan pahala kebaikan jika seseorang yang sedang 

diuji tersebut bersabar dan melakukan kebaikan dan mencari jalan 

keluar dengan cara yang diridhai Allah, dan sebaliknya Allah akan 

memberikan dosa jika ia tidak bersabar dan mencari jalan keluar 

dengan cara yang tidak diridhai Allah. 

b. Menjauhi Pacaran  

Berdasarkan analisis tanda pada tabel 4.2 menunjukkan pesan 

moral menghindari pacaran agar seseorang dapat fokus terhadap 

tujuan dan mengejar cita-cita.  

Salah satu dampak negatif yang mungkin terjadi jika seseorang 

pacaran adalah prestasi akan menurun. Karena pada kenyataannya 

seseorang lebih senang menghabiskan waktu bersama sang pacar 

daripada belajar.40 Hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam 

meraih tujuan dan cita-cita.   

Dalam ajaran Islam tidak pernah diajarkan tentang pacaran. 

Pacaran adalah mendekatkan diri kepada zina, karena dalam 

kenyataannya dua insan yang berlawanan jenis tidak bisa terhindar 

                                                             
40 Aprilia Hani Fasiha. Dampak Negatif Pacaran Bagi Pelajar. http://jelajahsumsel.com/ 

dampak-negatif-pacaran-bagi-pelajar/, diakses 13 Juli 2019. 
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dari berduaan, terjadi pandang memandang dan terjadi sentuh 

menyentuh.  Banyak sekali mudharat dari berpacaran, karena  

perbuatan tersebut merupakan salah satu jalan untuk melakukan zina, 

sedang Allah jelas-jelas melarang untuk sekedar mendekatinya, seperti 

difirmankan oleh-Nya dalam Surat al-Isra ayat 32 :  

َٰٓ  تَۡقَرب وا   َوََل  نَى  ََٰٓء َسبِيٗٗل  ۥإِنَّه   ٱلز ِ ِحَشٗة َوَسا   ٣٢َكاَن فَ 

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” 

 

c. Segala Perbuatan Baik/Buruk akan dibalas oleh Allah 

Berdasarkan analisis tanda pada tabel 4.5 menunjukkan pesan 

moral bahwa semua perbuatan manusia pasti ada konsekuensi yang 

harus dibayar. Jika seseorang berbuat baik dan dengan niat yang baik 

pula maka kebaikan yang akan didapatnya, sebaliknya jika seseorang 

berbuat keburukan maka akan dibalas keburukan.  

ةٍ َخۡيٗرا يََره   فََمن ا يََره    ٧ ۥيَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ ة  َشر ٗ   ٨ ۥَوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya” 

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula” 

 
Allah SWT menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan 

manusia, meski sekecil atom, lepas dari perhatian dan pengawasan 

Allah SWT. Perbuatan baik, betapapun kecilnya, pasti akan mendapat 

balasan. Demikian juga perbuatan jelek pasti akan mendapat balasan. 

Balasan bisa diterima di dunia dan bisa pula di akhirat kelak. Bahkan 



 

 

tidak menutup kemungkinan ada balasan yang tidak hanya di dunia 

tetapi juga di akhirat. 

2. Nilai Moral terhadap Diri sendiri 

Berikut pesan moral yang termasuk ke dalam klasifikasi nilai moral 

terhadap diri sendiri: 

a. Semangat Bekerja  

Berdasarkan analisis tanda pada tabel 4.3 menunjukkan 

pesan moral bahwa, usia tua tidak menjadikan seseorang untuk 

malas bekerja atau melakukan sesuatu. 

Bekerja keras merupakan sebuah perbuatan yang mulia. 

Islam mencintai seorang muslim yang giat bekerja, mandiri, 

apalagi rajin memberi. Bahkan, umat Islam diwajibkan untuk selalu 

bekerja keras. Kewajiban untuk selalu bekerja keras ini terdapat 

dalam al Quran, surat al Qashash ayat 77:  

َك  َوٱۡبتَغِ  َٰٓ َءاتَى  َٰٓ  ٱلدُّۡنيَا  َوََل تَنَس نَِصيبََك ِمَن  ٱۡۡلَِٰٓخَرةَ   ٱلدَّارَ  ٱّللَّ  فِيَما َوأَۡحِسن َكَما

 َوََل تَۡبغِ  ٱّللَّ  أَۡحَسَن 
َ إِنَّ  ٱۡۡلَۡرِض  فِي  ٱۡلفََسادَ إِلَۡيَك  ۡفِسِدينَ ََل ي ِحبُّ  ٱّللَّ   ٧٧ ٱۡلم 

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 

(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, 

kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan” 

 

Dari ayat al Quran di atas, kita mengetahui bahwa kerja 

keras ternyata juga diwajibkan dalam Islam, bahkan dalam kegiatan 

duniawi. Dalam ayat tersebut mengajarkan seseorang untuk tidak 

boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, melainkan juga 



 

 

harus memperjuangkan kehidupan di dunia. Kedua hal tersebut 

harus seimbang diperjuangkan tidak berat sebelah. Sangat baik jika 

seseorang  dapat memaksimalkan ibadah untuk di akhirat nanti dan 

sangat baik pula jika seseorang mau bekerja keras untuk 

kesejahteraan hidup di dunia.  

b. Belajar Menabung  

Berdasarkan analisis tanda pada tabel 4.6 menunjukkan 

pesan moral bahwa belajar menabung sejak kecil akan memberikan 

nilai-nilai positif. Menabung memiliki bayak manfaat diantaranya : 

1) Belajar Hemat 

Dengan menabung seseorang belajar untuk lebih bijak dalam 

mengatur keuangan, menghindari membeli sesuatu hal yang 

kurang berguna dan menyisihkan uang untuk ditabung. 

2) Belajar Sabar 

Menabung dapat melatih kesabaran atau menahan diri untuk 

membeli sesuatu. Dengan menabung seseorang dapat mengatur 

dan menentukan mana sesuatu yang menjadi prioritasnya. 

3) Belajar Lebih Disiplin 

Menabung yaitu dapat menjadikan seseorang belajar lebih 

disiplin dengan menetapkan nominal tertentu di setiap hari, 

minggu atau bulan yang akan ditabungkan.  

Dalam Hadis Riwayat Bukhari : 



 

 

“Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan 

kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu.” (H.R Bukhari) 

Sebagai seorang muslim, sebaiknya segala macam aspek 

kehidupan yang dijalankan sesuai dengan ajaran dan syariat Islam, 

termasuk cara mengatur keuangan. Islam telah menetapkan ajaran-

ajaran bagaimana cara seseorang mengatur persoalan finansialnya 

dalam Al-quran dan hadis. Tujuannya adalah agar umat muslim 

tidak salah dalam melakukan perhitungan akan kehidupan 

finansialnya yang merugikan dan membuat hidup sejahtera. 

3. Nilai Moral terhadap Keluarga 

Berikut pesan moral yang termasuk ke dalam klasifikasi nilai moral 

terhadap keluarga: 

a. Bekerja Keras Menafkahi Keluarga  

Berdasarkan analisis tanda pada tabel 4.4 menunjukkan 

pesan moral suami yang bekerja keras menafkahi keluarga. 

Kewajiban suami adalah untuk menafkahi keluarga. Seorang suami 

sudah sepatutnya mengembannya dengan penuh tanggung-jawab. 

Dalam nafkah lahir seorang suami bertanggungjawab atas 

kebutuhan sandang, pangan dan papan anak dan istrinya. Bekerja 

keras yang dimaksud adalah pekerjaan yang halal tidak menentang 



 

 

syariat islam agar mendapatkan keberkahan, bukan menghalalkan 

segala cara yang bertentangan dengan syariat islam.  

 Adapun ayat Al-Qur’an yang menerangkan tentang bekerja 

keras adalah dalam Surat at-Taubah ayat 105: 

ۡؤِمن وَن  وَ  ۥَعَملَك ۡم َوَرس ول ه   ٱّللَّ  فََسيََرى  ٱۡعَمل وا   َوق لِ  ِلِم  ٱۡلم   ٱۡلغَۡيبِ َوَست َردُّوَن إِلَى  َع 

دَةِ وَ    ١٠٥فَي نَب ِئ ك م بَِما ك نت ۡم تَۡعَمل وَن  ٱلشََّه 
“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa 

yang telah kamu kerjakan”. 

Ayat di atas mengajarkan bahwa seseorang tidak hanya 

melakukan ibadah khusus, seperti shalat, tetapi juga bekerja untuk 

mencari apa yang telah dikaruniakan Allah di muka bumi ini. 

Kemudian pada surat at-Taubah di atas mengisyaratkan bahwa 

seseorang harus berusaha sesuai dengan kemampuan secara 

maksimal dan hal itu akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Orang 

yang beriman dilarang bersikap malas, berpangku tangan, dan 

menunggu keajaiban menghampirinya tanpa adanya usaha. Allah 

menciptakan alam beserta segala isinya diperuntukkan bagi 

manusia. Namun, untuk memperoleh manfaat dari alam ini, 

manusia harus berusaha dan bekerja keras. 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan dua sub bab yaitu yang 

pertama memaparkan kesimpulan yang dihasilkan dari analisis tanda yang 

telah dilakukan pada bab sebelumnya serta pesan moral yang terkandung di 

dalamnya. Yang kedua adalah saran-saran yang ditujukan untuk komikus atau 

pembuat komik maupun bagi pembaca.  

A. Kesimpulan 

Dari analisis data yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Representasi atau tanda yang terdapat dalam komik Sarimin ini 

meliputi gambaran seseorang yang menyesal memilih jalan bersekutu 

dengan jin, gambaran seseorang yang melakukan perbuatan buruk 

yang kemudian mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya, 

gambaran seseorang yang bekerja keras dan bertanggung jawab  dan 

gambaran seorang anak yang belajar menabung. Kemudian tipe tanda 

yang ditunjukkan adalah indeks karena adanya kedekatan eksistensi 

antara tanda dengan objeknya atau adanya hubungan sebab akibat. 

Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan maka akan memiliki dampak 

atau konsekuensi  yang harus ditanggung di kemudian hari, baik 

dampak positif atau negatif tergantung perbuatan yang dilakukan. 

Objek atau suatu hal yang menjadi perkara atau yang menjadi pokok 



 

 

pembicaraan adalah terkait pembunuhan, prinsip seseorang, semangat 

untuk bekerja, biaya kebutuhan rumah tangga, pertengkaran dan 

menabung. Kemudian interpretasi yang ditunjukkan dalam komik 

Sarimin ini yaitu jika seseorang sabar mau berusaha dan melakukan 

kebaikan maka pahala balasannya sebaliknya seseorang yang tidak 

bersabar dan mencari jalan keluar dengan cara yang tidak diridhoi 

Allah maka dosa balasannya. Semua perbuatan manusia pasti ada 

konsekuensi yang harus dibayar. 

2. Setiap manusia memiliki moral. Moral bisa berubah sesuai dengan 

niat, usaha, kerja keras, dan juga faktor lingkungan sosialnya. Jangan 

sampai seseorang terjerumus ke dalam perbuatan negatif. Berdasarkan 

klasifikasi moral maka Selanjutnya diperoleh pesan-pesan moral 

berdasarkan klasifikasi moral sebagai berikut: pertama, nilai moral 

terhadap Allah meliputi jangan menyekutukan Allah SWT, menjauhi 

pacaran dan segala perbuatan baik maupun buruk akan dibalas oleh 

Allah. Kedua, nilai moral terhadap diri sendiri yang meliputi semangat 

untuk bekerja dan belajar menabung. Ketiga, nilai moral terhadap 

keluarga adalah bekerja keras menafkahi keluarga. Jadi komik 

Sarimin ini  menunjukkan pesan moral untuk mengajak seseorang 

selalu berada di jalan kebenaran, melakukan hal yang baik dan 

tawakal kepada Allah SWT. 

 

 



 

 

B. Saran 

Setelah penulis menelaah tentang pesan moral yang terkandung 

dalam webcomic Sarimin karya Nagaterbang, terdapat beberapa saran 

yang ingin peneliti sampaikan untuk kalangan tertentu yaitu: 

1. Untuk Komikus Nagaterbang atau Annisa Dhia Baswedan yang 

karyanya menjadi objek penelitian ini, yakni Sarimin. Hendaknya 

mengasah kreativitas dalam membuat komik yang mengandung nilai-

nilai moral dan dikemas dengan bentuk yang menarik perhatian 

pembacanya.  

2. Untuk para komikus, khususnya komikus Indonesia hendaknya selain 

terus berupaya mengasah kreativitas dalam hal membuat komik, yang 

juga patut menjadi perhatian adalah tentang kandungan pesannya. 

Selain menyajikan visualisasi yang bagus, perkembangan komik 

sebagai konsumsi pembaca juga harus diimbangi dengan nilai pesan 

yang terkandung, mengingat perkembangan zaman yang ada harus terus 

diimbangi dengan sajian untuk menyebarkan kebaikan.  

3. Untuk para pembaca atau penikmat komik, jangan hanya melihat sisi 

komik sebagai media hiburan semata, karena banyak juga komik yang 

menjadikan media edukasi yang tidak membosankan. 

4. Saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, agar mampu 

mengembangkan penelitian ini dari sudut pandang lainnya misalnya 

aspek strategi, pengaruh, atau efektivitas dan lain sebagainya. 
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