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ABSTRAK 

 

Zuhri, Awaludin. 2019. Pesan Moral dalam Film Sang Kiai 

 (Studi  Analisis Semiotika Roland Barthes). Skripsi. Jurusan 

komunikasi dan penyiaran islam Fakultas Ushuludin, Adab dan 

Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Irma Rumtianing UH, M.SI. 

Kata kunci: Moral, Film, Semiotika Roland Barthes 

Moral merupakan suatu hal yang mempengaruhi kehidupan manusia. 

Moral memiliki efek yang penting bagi manusia. Manusia tidak akan dianggap 

sebagai manusia yang baik jika tidak memiliki moral. Moral sendiri berkaitan 

dengan tingkah laku seseorang, etika, pribadi seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Moral bisa berasal dari mana saja baik itu manusia itu sendiri, lingkungan, hukum, 

bahkan kejadian-kejadian yang diangkat kedalam media.  

Film merupakan salah satu media yang menyampaikan kejadian atau 

adegan yang sengaja dibuat-buat sebagai sarana hiburan. Film memiliki daya tarik 

yang besar sejak pertama kali ada. Film memiliki pesan-pesan tersendiri dalam 

ceritanya. Suatu film akan memberikan kesan yang dapat menggugah hati 

penonton jika cerita tersebut mempunyai pesan moral yang baik. Film Sang Kiai 

merupakan salah satu film yang fenomenal karena mengangkat salah satu Ulama 

besar yang bernama KH Hasyim Asy’ari. Film tersebut mempunyai pesan-pesan 

yang mendalam yang dapat menjadi motivasi dan juga bahan renungan bagi 

bangsa atas bagaimana pengorbanan untuk merebut kemerdekaan dari tangan 

penjajah.  

Berdasarakan latar belakang di atas penulis tertarik untuk 

mendiskripsikan bagaimana bentuk tanda moral dalam film Sang Kiai, yang kedua 

bagaimana makna film Sang Kiai menurut analisis Roland Barthes. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan moral apa saja yang terkandung dalam 

film Sang Kiai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. Sedangkan 

untuk pengolahan data peneliti menggunakan analisis semiotika Roland Barthes 

yang membagi tanda menjadi dua yakni denotasi dan konotasi. 

Dalam penelitian ini didapatkan dua kesimpulan bahwa, 10 adegan yang 

mempunyai tanda denotatif dan konotatif. Kedua, pesan moral dalam film Sang 

Kiai yang dapat diambil yaitu Selalu bersyukur dan tidak takut akan rezeki, 

melawan segala bentuk kemungkaran, mengutamakan adab kepada guru, 

menghormati dan memuliakan guru dan juga selalu berjuang untuk menjaga 

bangsa dan negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Media massa adalah suatu alat atau sarana yang dapat digunakan untuk 

penyampaian pesan dari sumber sebagai komunikator kepada khalayak sebagai 

komunikan.1 Media massa berperan dalam penyampaian informasi secara 

masal kepada semua khalayak. Penyebaran informasi ini sangat besar 

pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Tanpa media manusia akan kesulitan 

dalam memperoleh informasi yang sedang terjadi. Peran media massa yang 

besar tersebut menyebabkan media massa telah menjadi perhatian penting 

masyarakat bahkan sejak kemunculanya pertama kali. Ada banyak jenis media 

masssa, di media cetak ada media seperti koran, majalah, buletin, koran 

dinding, dan lain sebagainya, sedangkan di media elektronik ada televisi, radio, 

film dan lainnya. 

Media massa juga merupakan alat untuk menyebarkan seuatu 

informasi dengan cepat sehingga semua khalayak dengan cepat menerima 

informasi tersebut. Dengan cara tersebut media massa di nilai sebagai alat yang 

tepat untuk menyebar luaskan sebuah informasi. Bagi sebuah perusahaan 

media massa juga digunakan untuk memudahkan orang lain agar mengetahui 

produk-produk mereka, tak luput juga indutri perfilman juga menggunakan 

media massa untuk mempromosikan karya mereka sehingga dapat dinikmati 

oleh orang banyak.  

 
 1Indah  Suryawati,  Jurnalistik Suatu Pengantar  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 37. 
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Film merupakan suatu sarana komunikasi massa yang menggunakan 

media elektronik dalam penyampaiannya. Pada mulanya film adalah sebuah 

foto yang bergerak. Foto bergerak pertama kali berhasil dibuat pada tahun 1877 

oleh Eadweard Muybridge, seorang fotografer Inggris yang bekerja di 

California2. Muy mengambil serangkaian gambar foto kuda berlari, mengatur 

sederetan kamera dengan benang tersambung pada kamera shutter. Ketika kuda 

berlari ia akan memutus benang secara berurutan dan membuka masing-masing 

kamera shutter. Prosedur Muy ini mempengaruhi para penemu sehingga 

membuat Thomas Edison untuk mengembangkan peralatan citra bergerak. 

Selain itu ada Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere memberikan pertunjukan 

film sinematik kepada umum disebuah kafe di Paris.3 Sejak saat itu industri 

film terus berkembang hingga sekarang ini.  Film merupakan salah satu media 

massa yang mempunyai eksistensi tinggi  di masyarakat. Film biasanya 

disajikan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Ada banyak genre atau 

aliran di dalam film. seperti, film romantis, dokumenter, horor, fiksi serta 

masih banyak lagi.  

Dalam kontribusinya, film sudah mempunyai peran sangat besar bagi 

kelangsungan hidup manusia. Di antarnya sebagai alat bukti sejarah yang 

merekam jejak sejarah yang dulu pernah terjadi  selain kamera. Film bisa 

menjadi tonggak sejarah yang mencertiakan kejadian yang telah terjadi 

sehingga dapat menjadi renungan atau bahan cerita bagi masyarakat 

mendatang. Dengan film orang dapat mengetahui peritiwa yang sebenarnya 

dari cerita-cerita sejarah yang dimuat di buku. 

 
 2Marcel Danesi, Semiotika Media (Yogyakarta: Jalasutra 2010),  133. 

 3Ibid., 133. 



 

 

 

3 

Di dalam setiap film yang di produksi pasti mempunyai pesan moral 

yang terkandung dalam film tersebut. Maksut dan makna tersebut terkadang 

tesembunyi dan ada juga yang disampaikan langsung oleh tokoh melalui 

dialognya. Makna ini yang menjadi pokok dari sebuah film yang diproduksi 

sehingga film tersebut dapat bernilai dan berkualitas yang tidak hanya bermain 

gambar saja namun juga penuh dengan arti dan pesan-pesan yang dapat 

menjadi bahan renungan bagi penonton film tersebut. Tanpa adanya pesan di 

senuah film maka film tersebut akan terasa hambar dan tidak mengesankan 

sehingga film tersebut akan cenderung mudah untuk di lupakan oleh khalayak. 

Film yang mempunyai pesan yang sangat dalam sebagai contohnya adalah 

seperti film Sang Kiai. Film Sang Kiai mempunyai pesan yang amat dalam di 

setiap ceritanya.  

Film Sang Kiai merupakan film yang dirilis pada tanggal 30 Mei 

2013 ini merupakan film yang disutradarai oleh Rako Prijanto. Film ini sudah 

mendapat berbagai penghargaan diantaranya adalah  film terbaik pada ajang 

film festival film Indonesia tahun 2013, selain itu ada sutradara terbaik, 

pemeran pendukung terbaik, dan juga tata suara terbaik pada ajang yang sama.4 

Film yang diperankan oleh (Ikranagara), (Adipati Dolken), (Agus 

Kuncoro), (Dyat Simbaia),  (Christine Hakim) dan (Boy Permana) ini bercerita 

bahwa ada seorang kiyai yang bernama KH Hasyim As’ary yang merupakan 

pendiri pondok pesantren Tebuireng di Jombang. Kyai Hasyim merupakan 

kiyai yang berpengaruh pada saat itu.  

 
 4http://www.filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s008-13-sang-kyai.com di unduh 

pada tanggal 23 Januari 2019 pukul 07.19 WIB. 

 

http://www.filmindonesia.or.id/movie/title/lf-s008-13-sang-kyai
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Film yang meceritakan ketika Jepang datang ke Indonesia bangsa 

Jepang dengan semena-mena menjajah Indonesia dengan brutal. Mereka 

menyuruh masyarakat untuk melakukan “seikerrei” yakni membungkuk ke 

arah Jepang untuk menghormati kaisar Jepang pada saat itu ialah kaisar 

Hirohito. Namun, ditolak oleh Kyai Hasyim lantaran hal tersebut bertentangan 

dengan ajaran islam dan dianggap menyalahi perintah Allah.  

Atas penolakan tersebut Kyai Hasyim ditahan oleh Jepang dan 

dipenjara. Putra mbah Hasyim yakni KH. Wahid Hasyim melakukan diplomasi 

dengan Jepang dengan harapan mbah Hasyim bisa di bebaskan. Namun,santri 

yang berada di pondok merasa tidak terima atas penahanan tesebut sehingga 

para santri menyerbu benteng pertahanan Jepang. 

Kalahnya Jepang pada perang Pasifik menjadikan Soekarno yang 

menjadi presiden pada saat itu  mengirim utusannya untuk menemui Kiai 

Hasyim untuk meminta saran kepada Kiai Hasyim tentang bagaimana hukum 

membela tanah air, lalu tercetuslah Revolusi Jihad NU tentang wajibnya 

membela tanah air.  Kiai Hasyim segera memanggil Kiai Wahab Tambak Beras 

dan Kiai Bisri serta para kiai lainnya. Kemudian HBNO (sekarang PBNU) 

segera membuat undangan untuk disebar luaskan seluruh pengurus NU diminta 

untuk segera berkumpul di kantor PB Ansor Nahdlotul Oelama  (ANO) di 

kantor Bubutan Surabaya. Pada tanggal 21 Oktober 1945, para kiai telah 

berdatangan, baru pada tanggal 23 Oktober 1945 rapat darurat dan penting 

dimulai. Rapat ini dipimpin oleh Kiai Wahab, dan hasilnya Kiai Hasyim atas 
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nama HBNO mendeklarasikan seruan jihad yang lebih dikenal dengan sebutan 

Resolusi Jihad. 5 

Tanggal 10 Nopember diperingati sebagai Hari Pahlwan karena 

petempuran besar terjadi di Surabaya pada tanggal 10 Nopember 1945. dengan 

pekikan teriakan Takbir dari Bung Tomo, arek-arek Suroboyo berhasil 

mempertahankan tanah kelahirannya dari rongrongan Inggris atau Sekutu.6 

Untuk mengenang peristiwa tersebut maka sutradara Rako Prijanto berinisiatif 

untuk membuat film yang bercerita tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam 

melawan penjajah dan dipilihlah kisah Kiai Hasyim sebagai alur dari film 

tersebut.  

Di dalam sebuah film terdapat banyak sekali pesan moral yang 

disampaikan oleh sang sutradara. Pesan pesan ini bisa disampaikan lewat 

dialog antar tokoh, adegan-adegan, dan lain sebagainya. Moral di sini bisa 

mencakup moral murni dan moral terapan serta moral religi. Tergantung pada 

isi alur cerita film tersebut. Moral murni adalah sikap yang berasal dari diri 

sendiri, terbentuk sebagaimana watak dan perilaku orang tersebut, moral 

terapan adalah moral yang dipengaruhi oleh  lingkungan tempat tinggal,agama, 

adat dan budaya serta filosofis, sedangkan moral religi merupakan moralitas 

yang hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. 

Moral mempunyai peran penting didalam kehidupan manusia. Tanpa 

moral manusia bagaikan binatang yang tidak mempunyai tata krama dan etika 

 
 5M. Solahudin. Nahkoda Nahdliyin: Biografi Rais Aam Syuriyah dan Ketua Umum 

Tnfidziyah Pengurus Besar Nahdlotul Ulama(PBNU) sejak 1926 hingga sekarang (Kediri: Nous 

Pustaka Utama, 2013),  28. 

 6Ibid., 29. 
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dalam bersosial. Moral berperan sebagai alat ukur seseoang memanusiakan 

orang lain. Bagaimana cara menghargai orang lain dan lain sebagainya. Moral 

berkaitan dengan baik buruk suatu tindakan. Orang yang tidak bermoral 

dianggap orang jahat yang tidak mempunyai aturan. Sebaliknya orang yang 

mempunyai moral akan di anggap manusia yang baik yang pantas untuk diajak 

bersosialisasi. 

Dalam film tersebut, dengan menggunakan pendekatan semiologi 

berusaha untuk menggali pesan-pesan moral yang penting sebagai salah satu 

referensi film yang mempunyai makna yang tinggi. Untuk mengetahui isi dari 

sebuah film perlu adanya pembahasan yang khusus sehingga tanda-tanda pada 

film tersebut dapat di ketahui maknanya. Salah satunya dengan mengggunakan 

semiotika. Semiotika meruapak salah satu cabang ilmu yang mempelajari 

tentang sebuah makna dari suatu  tanda-tanda. banyak metode yang lahir dari 

ilmu semiotika ini salah satunya metode Roland Barthes.  

Semiotika model Roland Barthes adalah bidang studi yang 

mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang.7 Salah satu area 

penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah peran 

pembaca. Konotasi, walaupun sifat asli tanda, membutuhkan keaktifan 

pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar mengulas apa yang 

sering disebut sebagai sitem pemaknaan tataran ke-dua, yang dibangun di atas 

sistem lain yang telah ada sebelumnya.8 Roland Barthes mengajak kita untuk 

lebih memahami dan mengungkap apa yang sedang terjadi, apa maksut dari 

 
 7 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2013),  69.  

 8Ibid,. 68. 
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sebuah realitas tertentu dan apa makna yang sedang ingin disampaikan karena 

sebuah realitas tidak langsung menyiratkan informasi secara langsung. 

Film ini dipilih oleh penulis untuk diteliti karena memang film ini 

mempunyai nilai-nilai moral dan pesan yang sangat bagus. Film ini juga 

mengungkap bagaimana sebenarnya sosok KH. Hasyim As’ari yang 

mempunyai pengaruh besar bagi warga Nahdliyin. Adanya film ini dapat 

menjadi motivasi bagi warga Nahdliyin untuk ikut serta dalam 

memperjuangkan agama dan tanah air seperti yang telah KH Hasyim lakukan. 

Film ini juga memberikan informasi sebenarnya tentang bagaimana peran besar 

Nahdlotul Ulama bagi kemerdekaan bangsa Indonesia  atas pengaruh-pengaruh 

tersebut penulis ingin mengungkap apa saja pesan atau tanda yang terdapat 

pada film tersebut sehingga menjadikan film ini sangat terkenal. 

B. Rumusan Masalah 

   Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk tanda dan makna pada film Sang Kiai ? 

2. Bagaimana pesan moral film Sang Kiai menurut analisis semiotika 

Roland Barthes? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana tanda dan makna yang terdapat pada film    

 Sang Kiai. 

2. Untuk mengetahui pesan apa saja yang terdapat pada film Sang Kiai. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan ilmu 

pengetahuan yang baru berkaitan dengan teori semiotika Roland Barthes, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan agar teori semiotika Roland 

dapat menjadi pedoman dalam penelitian-penelitian yang akan datang. 

Diharapkan dapat digunakan  untuk menganalisis tanda-tanda di dalam 

film maupun yang lain. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi tambahan rujukan dan refrensi bagi studi komunikasi. 

2. Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

literatur kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif.  Dan 

diharapkan penelitian semiotika Roland Barthes pada film ini bisa 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai 

perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian 

terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini.  
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Pertama, Muji Rohmat. Komunikasi dakwah KH. Hasyim Asy’ari 

dalam film Sang Kiai. Jurusan Komunnikasi dan penyiaran Islam. Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

penelitian tersebut lebih memfokuskan pada komunikasi dakwah dari tokoh 

KH Hasyim Asy’ari yakni komunikasi qawlan bhaliga sedangkan perbedaan 

dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian penulis pada pesan 

moral yang ditonjolkan pada film sang kiai. Selain itu teori yang digunakan 

pada penelitian tersebut menggunakan teori komunikasi dan dakwah 

sedangkan penulis akaan menggunakan teori moral dan teori semiotika 

Roland Barthes.9 

Kedua, Wawan Supriyanto. Nilai perjuangan  kemerdekaan dalam 

film Sang Kiai. (sebuah analisis semiotika Roland Barthes). Prodi Ilmu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. Fakultas dakwah dan komunikasi. 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Dalam film ini peneliti 

sama-sama menggunakan teori semiotika Roland namun perbedaan dengan 

penelitian yang akan penulis bahas adalah pada fokus penelitian. Pada 

penelitian ini berfokus pada nilai perjuangan kemerdekaan saja sehingga 

tidak membahas nilai-nilai lain yang terkandung dalam film, sedangkan fokus 

penulis adalah pada pesan moral film secara keseluruhan sehingga nanti akan 

ada beberapa nilai yang akan di bahas dalam penelitian penulis.10 

 
 9 Muji Rohmat,  Komunikasi Dakwah KH. Hasyim Asy’ari dalam  film Sang Kyai 

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta), 2014. 

 10 Wawan Supriyanto,  Nilai Perjuangan  Kemerdekaan dalam  Film Sang Kyai. (sebuah 

Analisis Semiotika Roland Barthes) (Skripsi, Universitas Islam  Negeri Sunankalijaga. 

Yogyakarta),  2014. 
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Dengan menelaah kedua penelitian terdahulu tersebut, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang analisis pesan 

moral dalam film Sang Kiai yang menggunakan teori Roland Barthes. Oleh 

karena itu, penulis mengajukan judul Pesan moral dalam film sang Kiai 

(analisis semiotik Roland Barthes pada film Sang Kiai). 

F.  Metode Penelitian 

Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud 

yang diinginkan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, metode menyangkut 

cara-kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang 

bersangkutan. Oleh sebab itu, metode dapat diartikan sebagai cara mendekati, 

mengamati, dan menjelaskan suatu gejala dengan menggunakan landasan 

teori.11 

Sedangkan, Research (penelitian) adalah sebuah proses yang 

mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi data dan informasi untuk 

menjawab atau memecahkan suatu persoalan.12 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.13 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara 

 
11 http:wikipedia.com diakses pada 10 Januari 2019. 
12 Restu Kartiko Widi. Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 41. 
13BasrowidanSuwandi, memahamiPenelitianKualitatif(Jakarta:RinekaCipta, 2008), 21. 
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holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suantu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.14 

2. Subjek dan objek data 

Subjek penelitian adalah informan yakni sesuatu yang dapat 

memberikan informasi, sedangkan  Objek adalah apa yang akan kita 

selidiki dalam kegiatan penelitian, maka dari itu Subjek dari penelitian 

ini adalah film Sang Kiai sedangkan objek dari penelitian ini adalah 

tanda, makna dan juga pesan yang terkandung dalam film Sang Kiai 

3. Data dan Sumber Data  

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta 

ataupun angka yang dapat digunakan untuk menyusun informasi dalam 

suatu keperluan.15 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  ialah 

kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain.16 

   Data pada penelitian ini adalah berupa gambar dan audio 

yang diambil dari film Sang Kiai. Data tersebut dipilih berdasarkan 

tanda-tanda pada adegan tertentu dan mempunyai pesan moral yang 

kuat yang mewakili isi dari film Sang Kiai. 

Sumber data dokumentasi berupa softfile film Sang Kiai dan 

juga literatur yang membahas tentang moral, buku-buku yang 

membahas tentang ke-NU-an sejarah dan juga latar belakang tokoh KH 

 
14Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif(Bandung:RemajaRosdakarya, 2005), 6. 

15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI) 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 118. 
16 Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), 112. 
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Hasyim Asy’ari. Dan juga buku-buku tentang teori semiotika Roland 

Barthes. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data di bagi menjadi 

beberapa metode yakni observarsi, wawancara,dokumentasi dan  dan 

gabungan atau triangulasi. Teknik penelitian yang akan digunakan 

penulis pada penelitian ini menggunakan metode observasi dan 

dokumentasi. 

a. Metode observasi 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk 

mengawasi perilaku subjek penelitian dalam lingkngan atau ruang, 

waktu dan keadaan tertetu. Metode observasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menonton film sang Kiai. 

b. Dokumentasi 

       Metode dokumentasi yang berupa informasi yang merupakan 

catatan penting baik dari perorangan maupun organisasi atau 

lembaga.17 Dokumen bisa berbentuk gambar dan juga audio yang 

terdapat pada film tersebut. Selain itu peneliti menggunakan data lain 

sebagai pendukung yang didapatkan dari berbagai sumber yakni 

seperti buku, internet, arsip, dan sumber tertulis lain yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis Semiotik model Roland Barther. Dimana analisis 

 
17 Hamidi, Metodologi Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2004), 72 
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semiotik adalah bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari 

suatu tanda atau lambang.18 Untuk mengetahui tanda dan makna 

cantik yang terdapat di dalam film Sang Kiai peneliti menggunakan 

teknik sebagai berikut: 

a.  Melihat tayangan film Sang Kiai yang sebelumnya telah di 

download terlebih dahulu di youtube. 

b. Mengamati setiap adegan yang ada didalamnya, mulai dari 

latar, ekspresi, serta narasi yang digunakan. 

c. Pengambilan gambar dengan cara melakukan screen capture 

pada setiap scene yang dianggap mewakili. 

d. Analisis data dengan analisis Roland Barthes untuk 

mengetahui tanda dan makna film Sang Kiai 

e. Penarikan kesimpulan dengan cara memberi penilaian 

terhadap data yang telah dianalisis dan diteliti. 

 

6. Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif digunakan tindakan untuk 

mengetahui, mengamati dan mengobservasi data secara mendalam pada 

objek yang diteliti. Sehingga peneliti akan mempelajari tanda-tanda 

yang berada pada film tersebut secara rinci. Analisis data pada 

penelitian ini menggunaan analisis semiotika Roland Barthes. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 
18 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Rosdakarya, 2013), 69. 
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Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara 

sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka 

penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab 

terbagi kedalam beberapa sub bab, yaitu: 

Pada bab I pendahuluan, bab ini menguraikan penjelasan yang 

bersifat umum, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan lain-lain. 

Pada bab II Landasan Teori. Dalam bab ini akan memaparkan  teori 

tentang moral, film, serta representasi moral menggunakan teori Roland 

Barthes. 

Pada bab III Temuan Penelitian, dalam bab ini berisi tentang paparan 

data berupa screencapture video yang diperoleh dari media youtube dan 

internet. Data yang diperoleh berupasoft file film Sang Kiai 

Pada bab IV Pembahasan, pada bab ini akan membahas mengenai 

analisis tanda dan makna denotasi, konotasi, serta mitos moral pada film Sang 

Kiai 

Pada bab V Penutup, pada bab ini akan membahas mengenai 

kesimpulan sebagai jawaban dari pokok-pokok permasalahan dan saran-saran 

yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan untuk 

berbagai pihak yang terkait. 
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BAB II 

MORAL, FILM DAN SEMIOTKA ROLAND BARTHES 

A. MORAL 

1. Pengertian moral 

Moral merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur baik 

atau benar dalam suatu tindakan yang terjadi di masyarakat. Moral 

adalah tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat 

bersosialisasi dengan benar agar terjalin rasa hormat dan menghormati. 

Kata moral selalu mengacu pada baik atau buruknya manusia sebagai 

manusia.19 

Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang 

menunjukan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. 

Moralitas mencakup pengertian tentang baik-buruknya perbuatan manusia. 

Kata amoral, nonmoral berarti bahwa tidak mempunyai hubungan dengan 

moral atau tidak mempunyai arti moral. Istilah immoral artinya moral 

buruk, (buruk secaramoral). moralitas dapat dapat objektif atau subjektif. 

Moral objektif memandang perbuatan semata sebagai perbuatan yang telah 

dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh suka rela pihak pelaku. 

Moralitas subjektif adalah moralitas yang memandang perbuatan yang di 

pengaruhi pengertian dan persetujuan pelaku sebagai individu selain itu 

 
19Franz Magnis-suseno Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral) 

(Yogyakarta:Kanisius, 1987), 19 
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juga di pengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, 

pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat-sifat pribadi20 

Di dalam bahasa indonesia, kata moral diterjemahkan dengan 

aturan kesusilaan ataupun suatu istilah yang digunakan untuk menentukan 

sebuah batas-batas dari sifat peran lain, kehendak, pendapat atau batasan 

perbuatan yang secara khalayak dapat dikatakan benar, salah, baik, 

maupun buruk. Moral ini memiliki arti kebiasaan yang berasal dari 

bahasa latin yakni mos dan etos jika dalam bahasa Yunani kuno. (KBBI 

)kamus besar bahasa Indonesia, moral ini diterjemahkan ialah sebagai arti 

susila dengan pengertian umum yang dipahami masyarakat ialah sebagai 

tindakan manusia sesuai dengan ide yang diterima oleh umum yang mana 

hal tersebut berkaitan dengan makna yang baik dan wajar.21 

Sementara itu Franz Magnis-Suseno menjelaskan bahwa kata 

moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia. 

Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi 

kebaikannya sebagai manusia.Norma-norma moral adalah tolok ukur 

untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari 

segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran 

tertentu dan terbatas. Jadi menurutnya yang menjadi permasalahannya 

dalam bidang moral adalah apakah manusia ini baik atau buruk.22 

 
20W. Poespoprodjo, Fisafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek (Bandung : Pustaka 

Grafika, 1999), 118 
21https://pendidikan.co.id/moral-pengertian-jenis-komponen-contoh-menurut-para-ahli/ di 

akses pada tanggal 30 juli 2019 pukul 10.03 

 22Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral 

(Yogyakarta: Kanisius, 1987), 18-20. 

https://pendidikan.co.id/moral-pengertian-jenis-komponen-contoh-menurut-para-ahli/
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B. Jenis- jenis moral23 

1. Moral ketuhanan. 

       Moral Ketuhanan adalah semua hal yang berhubungan dengan 

keagamaan/ religius berdasarkan ajaran agama tertentu dan pengaruhnya 

terhadap diri seseorang. 

2. Moral ideologi dan sifat 

       Moral ideologi dan filsafat adalah semua hal yang berhubungan 

dengan semangat kebangsaan, loyalitas kepada cita-cita bangsa dan 

negara. 

3. Moral etika dan kesusilaan 

       Moral Etika dan Kesusilaan adalah semua hal yang berkaitan 

dengan etika dan kesusilaan yang dijunjung oleh suatu masyarakat, 

bangsa, dan negara secara budaya dan tradisi. 

4. Moral disiplin dan hukum 

       Moral Disiplin dan Hukum adalah segala hal yang berhubungan 

dengan kode etika profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat 

dan negara. 

Moral dan etika adalah sesuatu yang hampir bisa di katakan 

sama. Sumber ajaran langsung moral bagi kita adalah pelbagai orang 

dalam kedudukan yang berwenang, seperti orang tua, guru, para pemuka 

masyarakat dan agama. Sumber dasar ajaran-ajaran itu adalah tradisi dan 

adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu. Etika 

 
23https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-moral.html di akses pada tanggal 30 juli 

2019 pukul 10.12 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-moral.html
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bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan 

filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan 

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

ajaran. Jadi etika dan ajaran-ajaran moral  tidak berada di tingkat yang 

sama.  Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika 

melaikan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus 

mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil 

sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pelbagai ajaran 

moral. 

Perbedaan moral dan etika, etika lebih condong ke arah ilmu 

tentang baik atau buruk. Selain itu etika lebih sering di kenal sebagai 

kode etik. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau 

yang berkenaan dengan baik buruk.  

Dua kaidah dasar moral adalah : 

1. Kaidah sikap baik. Pada dasarnya kita mesti bersikap baik terhadap 

apa saja. Bagaimana sikap baik itu harusdi nyatakan dalam bentuk 

yang konkret,tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkret itu. 

2. Kaidah keadilan. Prinsip keadilan adalah kesamaan yang masih 

tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban 

yang terpakai harus dipikulkan harus sama, yang tentu saja 

disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing24 

Jadi etika sekaligus kurang dan lebih dari ajaran moral. 

Kurang, karena etika tidak berwenang untuk menetapkan, apa yang 

 
24Muhamad Mufid, Etika Filsafat Komunikasi ( Jakarta : Kencana Predana Media Group, 

2012 ),180-181 
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boleh kita lakukan dan apa yang tidak. Wewenang itu diklaim oleh 

pelbagai fihak yang memberikan ajaran moral. Lebih, karena etika 

berusaha untuk mengerti, atau atas dasar apa kita harus hidup menurut 

norma-norma tertentu.25 

Norma norma moral adalah tolok ukur yang di pakai 

masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Maka dengan norma-

norma moral kita betul-betul dinilai. Itulah sebab penilaian moral selalu 

berbobot. Kita tidak dilihat dari salah satu segi, melainkan sebagai 

manusia.26 

B. FILM 

1. Definisi film 

Film adalah teks yang memuat serangkaian citra fotografi 

yang mengakibatkan adanya ilusi gerak dan tindakan dalam 

kehidupan nyata. Film merupakan cermin kehidupan metaforis. Jelas 

bahwa topik dari film menjadi sangat pokok dalam semiotika media 

karena didalam genre film terdapat sistem signifikasi yang ditanggapi 

orang-orang masa kini dan melalui film mereka mencari rekreasi, 

inspirasi, dan wawasan, pada tingkat interpretan.27 

Pembuatan film kontemporer bisa dikatakan dimulai setelah 

perang dunia II. Munculnya televisi memunculkan ancaman pada 

hegemoni sinema setelah perang. Meskipun penonton jauh menurun 

 
25Franz Magnis-Suseno, Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: 

Kanisius, 1987), 14 
26Ibid. 19 

 27 Marcel Danesi, Semiotika Media  (Yogyakarta: Jalasutra,  2010), 134. 
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jauh sebelum televisi muncul. Penyebaran cepat televisi pada tahun 

1950-an disertai menurunnya penonton film terus berlangsung sampai 

1960-an. Film, kata Oey Hong Lee, mencapai puncaknya diantara 

Perang Dunia I dan Perang Dunia II, namun kemudian merosot tajam 

setelah tahun 1945, seiring dengan munculnya medium televisi. Garin 

Nugroho memaparkan (Kompas, 19 Mei 2002) sinema america pasca-

1970-an mampu mengalami kebangkitan kembali, justru 

dibangkitkan oleh generassi televisi, yakni genersi Spielberg dan 

George Lucas. “mereka sebagai generasi televisi, memahami betul 

masyarakattelevisi dan seluruh bias kekuatan serta kelemahan televisi. 

Mereka menciptakan ritual sinema yang mempunyai sensasi baru 

dibanding ritual televisi, sekaligus mengadopsi kekuatan televisi ke 

sinema,” tulis Garin. Maka itu, jangan heran jika karya-karya 

Spielberg dan George Lucas banyak mengadopsi ikon-ikon kartun 

televisi yang sudah akrab dan menjadi ritual masyarakat. Catatan 

penting dari generasi Spielberg dan Lucas adalah kemampuannya 

menciptakan sensasi gambar dan suara sinema, yang didukung jenis 

film yang di penuhi struktur plot yang penuh keterkejutan dan 

ketegangan dalam imajinasi yang sangat kuat dalam format layar 

lebar. Sebut saja misalnya, film ET Spielberg ataupun Jaws karya 

Lucas.28 

Pembuatan film awal menggunakan bahan dari novel, 

vaudville, sirkus dan pelbagai sumber sebagai skenario film mereka. 

 
28Alex Sobur, semiotika komunikasi ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 126 
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Tetapi mereka juga menciptakan genre sendiri yang tetap 

memengaruhi pembuatan film. Film mutakhir, seri televisi, film yang 

dibuat untuk televisi, seri pendek, bahkan bentuk baru produksi 

video dan multimedia seringkali mengikuti rumusan genre dari 

sinema mainstream. Sistem signifikasi yang mendasari bagaimana 

kita menarik makna dari film juga merupakan metafora dari 

pengalaman hidup kita. 

Film juga memungkinkan kita saling mengaitkan cerita 

kriminal, kejadian misterius, romantika, dan seks, serta banyak hal 

lain yang membentuk realitas sosial kita melalui mata kamera yang 

selalu menyelidiki.29 Asal usul genre film yang paling populer saat ini 

bisa dilacak dari masa awal dan keemasan pembuatan film. Yang 

termasuk didalamnya antara lain drama kriminal, fiksi ilmiah, 

animasi komedi drama sejarah, dokumentasi dan masih banyak lagi.  

Tiga kategori utama film  adalah film fitur, dokumentasi dan 

film animasi yang secara umum di kenal dengan film kartun.  

a. Film fitur merupakan karya fiksi, yang atrukturnya selalu berupa 

narasi, yang di buat dalam tiga tahap. Tahap praproduksi 

merupakan periode ketika skenario diperoleh. Tahap produksi 

merupakan masa berlangsungnya pembuatan film berdasarkan 

skenario itu. Tahap terakhir, post-produks(editing) ketika semua 

bagian film yang pengammbilan gambarnya tidak sesuai urutan 

cerita, disusun menjadi suatu kisah yang menyatu.  

 
 29 Ibid,. 158. 
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b. Film dokumenter, merupaan film nonfiksi yang menggambarkan 

situasi kehidupan nyata dengan setiap individu menggambarkan 

perasaannya dan pengalamannya dalam situasi yang apa adanya, 

tanpa persiapan, langsung pada kamera atau pewawancara. 

Dokumenter sering kali diambil tanpa skrip dan jarang sekali 

sitampilkan digedung bioskop yang menampilkan film-flm fitur. 

Akan tetapi, film jenis ini sering tampil di televisi.dokumenter 

dapat diambil pada lokasi pengambilan apa adanya, atau disusun 

secara sederhana dari bahan-bahan yang sudah diarsipkan. 

c. Animasi adalah teknik pemakaian film untuk menciptakan ilusi 

gerakan dengan serangkaian gambar benda dua atau tiga dimensi. 

Penciptaan tradisional dari animasi gambar-bergerak selalu 

diawali hampir bersamaan dengan penyusunan storyboard, yaitu 

serangkaian sketsa yang menggambarkan bagian penting dari 

cerita. Sketsa tambahan dipersiapkan kemudian untuk 

memberikan ilustrasi latar belakang, dekorasi serta tampilan dan 

karakter tokohnya. Pada masa kini hampir semua(jika tidak 

semua) film animasi dibuat secara digital dengan komputer.30 

Selain jenis-jenis film diatas Ivan Masdudin dalam bukunya 

“Mengenal Dunia Film” menyebutkan jenis-jenis film diantaranya 

film dokumenter, film pendek dan panjang dan film lainnya seperti 

video klip, iklan, dan program televisi. 

 
 

30Marcel Danesi, Semiotika Media (Yogyakarta: Jalasutra 2010) 134-135 
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a. Film dokumenter.  

Film dokumenter adalah film yang menceritakan 

suatu kejadian tertentu.atau realitas tertentu dengan 

pengambilan cerita suatu kejadian yang benar-benar pernah 

terjadi di suatu tempat. Kata dokumenter awalnya 

merupakan sebutan untuk film pertama karya Lumiere 

bersaudara. 

b. Film pendek dan panjang 

Film pendek adalah film yang durasi ceritanya 

kurang dari 60 menit. Para pembuat film jenis ini banyak 

pula yang bertujuan sebagai jembatan atau bahan percobaan 

untuk membuat fil-film berdurasi panjang. Sementaraitu film 

berdurasi panjang adalah film yang lebih dari 60 menit, 

biasanya, lamanya sekitar 90-100 menit bahkan lebih. Film 

jenis ini merupakan jenis film yang biasa di putar di bioskop 

atau dalam bentuk VCD/DVD. Bila dibandingkan dengan 

jenis film lainnya, film berdurasi panjang merupakan film 

yang paling marak diproduksi dan keberadaannya paling 

banyak di parasan. Bahkan film berdurasi pendek hampir 

tak pernah diputar di biokop-bioskop. Maka, film berdurasi 
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panjang biasanya merupakan film asosiasi dari sebuah sosok 

film yang ada di hadapan mayarakat.31 

c. Film jenis lain 

1). Program televisi. 

Secara umum program atau tayangan televisi 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu preogram yang 

berkaitan dengan fiksi dan nonfiksi. Program fiksi yaitu 

program yang berkaitan dengan film-film atau cinema 

yang diciptakan dari berbagai inspirasi-inspirasi pembuat 

film. Sementara program yang berkaitan dengan nonfiksi 

berupa penayangan variety show, tv kuis, berita atau 

liputan, dan lain-lain. Namun demikian, secara umum 

dalam proses pembuatan program televisi hampir 

mendekati persamaan terutama yang berkaitan dengan 

pengambilan gambar.  

2). Video klip 

Video klip merupakan film pendek yang 

biasanya lahir dari cerita musik atau film yang 

penayangannya dipadukan dengan musik. Lirik dari 

musik itulah yang menjadi naskah  atau acuan bagi para 

pembuat video klip. Jenis ini semakin populer dikalngan 

masyarakat sejak adanya saluran MTV pada tahun 1981.  

 
31Ivan Masdudin, Mengenal Dunia Fillm (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2011) 17-18 
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3). Iklan televisi. 

Iklan televisi merupakan salah satu media untuk 

penyampaian informasi dari beberapa pihak yang 

berkepentingan dengan menggunakan media televisi. 

Iklan televisi sebetulnya tidak hanya dibuat oleh 

perusahaan saja, akan tetapi siapapun dapat 

membuatiklan televisi supaya sosialisasi informasi seperti 

kampanye pemerinta, pemebritahuan individu, 

kampanye politik dan lain-lain. Iklan televisi akan 

memberikan informasi berupa audio visual (film), 

sehingga masyarakat cenderung untuk mengingat dan 

mendapatkan informasi secara mudah.32 

Dalam membuat film ada beberapa elemen yang harus bekerja 

dengan baik. Beberapa elemen tersebut antara lain: 

a. Produser 

Produser adalah orang yang bertanggung jawab terhadap 

semua hal yang berkaitan dengan film. Sebagai penyedia dana di 

mulai dari awal pembuatan film, sampai mengatur pemasaran film 

agar sosialisasi terhadap masyarakat dapat di lakukan.33 

b. Penulis skenario 

 
32Ibid.,23 
33Ibid.,6 
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Penulis skenario adalah orang yang menuliskan ide-ide 

atau orang yang membuat naskah film. Apakah karya hasil cipta 

sendiri ataupun melalui proses adaptasi. Skenario awalnya di tulis 

berupa outline yang di lengkapi dengan beberapa penjelasan, 

selanjutnya bagian penjelasan akan diisi sesuai dengan yang di 

perlukan. Dalam sebuah skenario akan d tulis pula awal setting atau 

awal kemunculan., pengambilan gambaran berupa tulisan yang di 

kaji dan di kembangkan oleh sutradara dan semuua elemen dalam 

sebuah produksi film.  

c. Sutradara 

Sutradara adalah orang yang mempunyai gagasan dan me-

wujudkannya dalam bentuk visual. Sutradaralah orang yang paling 

bertanggung jawab dalam pembuatan film. Ia bertugas mengatur 

permainan akting sang aktor dan aktris di hadapan kamera. Selain 

itu, para pendukung lainnya seperti juru kamera, juru lampu, dan 

lain-lain mempunyai tanggung jawab terhadap sutradara.  Dalam 

menyutradarai sebuah film, ada beberapa tipe-tipe penyutradaraan 

yaitu: 

1). Sutradara tipe penuh 

Yaitu sutradara yang mengharuskan semua pemain 

atau elemen pendukung mewujudkanide-idenya sesuai dengan 

apa yang ia inginkan. Apa yang ada dalam gagasannya benar-

benar harus di wujudkan. Tipe sutradara seperti ini biasanya 
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tidak memberikan ruang kepada pemain dan elemen lainnya 

untuk melakukan proses eksplorasi sehingga hal sekecil apapun 

harus sesuai dengan kehendak sutradara.34 

2). Tipe setengah penuh. 

Sutradara tipe setengah penuh adalah tipe sutradara 

yang selalu mengeluarkan ide-idenya sesuai dengan 

kehendaknya. Akan tetapi ia juga memberikan sedikitnyaruang 

gerak kepeada pemain dan elemen-elemen yang lainnya untuk 

melakukan eksplorasi35 

3). Tipe biasa-biasa  

Yaitu sutradara yang awalnya memberikan kebebasan 

kepada semua elemen untuk melakukan eksplorasi ide. Pada 

awalnya sutradara mempunyai ide, biasanya berupa garis besar. 

Saat itu elemen-elemen mengeskplorasi ide. Jika ide tersebut 

dinilai bagus, maka sutradara akan mengambilnya sebagai 

gagasan ide 

d. Aktor dan aktris 

Aktor yaotu pemain laki-laki dalam sebuah cerita, 

sedangkan aktris adalah pemain perempuan yang memainan peran 

dari sebuah cerita film. 

e. Juru kamera 

 
34Ibid,. 8 
35Ibid,.9 



 

 

 

29 

Juru kamera dalam seorang yang mempunyai tugas dalam 

mengoprasikan kamera..36 

2. Genre Film 

Film mempunyai banyak alian atau genre yang memisahkan 

film satu dengan film yang lain berdasarkan isi dari cerita film 

tersebut. Terdapat banyak genre dalam film diantaranya adalah : 

a. Drama kriminal: seperti Little Caesar (1930) 

b. Fiksi ilmiah: A Trip to the Moon (1902) 

c. Animasi seperti: Snow White and the Seven Dwarfs (1937) 

d. Komedi seperti: It Happened One Night (1934) 

e. Drama Karakter seperti Citizen Kane (1941) 

f. Drama Sejarah seperti ( Intolerance) 

g. Dokumenter seperti Nanook of the North (1921) 

h. Film Detektif seperti the Maltese Falcon (1941) 

i. Suspense sperti M (1931) 

j. Monster seperti King Kong (1933) 

k. Horor seperti Nosferatu (1922) dan Dracula (1931) 

l. Musik seperti Flying Down to Rio (1933) dan the Wizard of Oz 

            (1931) 

 
36Ibid,.10 
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m. Perang seperti Birth of Nation (1915) dan Wing (1931) 

n. Aksi petualangan seperti Thief of Bagdad (1921) 

o. Film Noir seperti Double Indemnity (1944) 

p. Western seperti the Great Train Robbery (1903) 

q. Roman seerti the Sheilk (1921) 

r. Melodrama seperti the Perils of Pauline (1941)37 

C. TEORI SEMIOTIKA ROLAND BARTHES 

1. Definisi Semiotika 

Secara etimologis, istilah semiotika berasal dari kata yunani 

Semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu 

yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnyadapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain. Tanda pada awalnya dimaknai sebagai suatu 

hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Contohnya asap menandai 

adanya api, sirene mobil yang keras meraung-raung menandai adanya 

kebakaran di sudut kota.38 

Semiotika biasanya di definisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang pemaknaan sebuah tanda. Semiotika, yang 

biasanya di definisikan sebagai pengkajian tanda-tanda (the study of 

signs), pada dasarnya merupakan sebuah studi atas kode-kode, yaitu 

sistem apapun yang memungkinkan kita memandang entitas-entitas 

 
37Marcel Danesi, Semiotika Media (Yogyakarta: Jalasutra 2010) 159 

38Indiwan Seto Wahyu Wibowo, Semiotika Komunikasi Aplikasi Praktis bagi Penelitian dan 

Skripsi Komunikasi ( Jakarta ; Mitra Wacana Media 2013), 7 
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tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna 

(Scholes, 1982:ix). jika kita mengikuti Charles Sanders Pierce (1986 : 

4), maka semiotika tidak lain dari pada sebuah nama lain bagi logika, 

yakni “doktrin formal tentang tanda-tanda” (the formal doctrine of 

signs); sementara Ferdinand de Saussure (1966: 16), semiologi adalah 

sebuah ilmu umum tentang tanda, “ suatu ilmu yang mengkaji tanda-

tanda di dalam masyarakat” (a science that studiesnn the lifevif sign 

within society). dengan demikian, bagi Pierce semiotika adalah suatu 

cabang dari filsafat, sedangkan bagi Saussure semiologi adalah bagian 

dari disiplin ilmu psikologi sosial.39 Roland Barthes menyatakan bahwa 

semiologi adalah tujuan untuk mengambil berbagai sistem tanda seperti 

substansi dan batasan, gambar-gambar, berbagai macam gesture, berbagai 

suara music, serta berbagai obyek, yang menyatu dalam system of 

significance.40 

Semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang 

terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga 

diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Konsep 

pemaknaan ini tidak terlepas dari perspektif atau nilai-nilai ideologis 

tertentu serta konsep kultural yang menjadi ranah pemikiran masyarakat di 

mana simbol tersebut diciptakan. Kode kultural yang menjadi salah satu 

faktor konstruksi makna dalam sebuah simbol menjadi aspek yang penting 

untuk mengetahui konstruksi pesan dalam tanda tersebut. Konstruksi 

 
39Kris Budiman, Semiotika Visual Konsep Isu dan Problematika Ikonitas (Yogyakarta:  

Jalasutra, 2011), 3 
40https://pakarkomunikasi.com/teori-semiotika-roland-barthes di akses pada tanggal 31 juli 2019 

https://pakarkomunikasi.com/teori-semiotika-roland-barthes
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makna yang terbentuk inilah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya 

ideologi dalam sebuah tanda. Sebagai salah satu kajian pemikiran dalam 

cultural studies, semiotik tentunya melihat bagaimana budaya menjadi 

landasan pemikiran dari pembentukan makna dalam suatu tanda. Semiotik 

mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang 

memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. (Kriyantono, 2007 : 

261).41 

 

2. Semiotika Roland Barthes 

Kancah penelitian Semiotika tak bisa begitu saja melepaskan 

nama Roland Barthes (1915-1980) ahli semiotika yang mengembangkan 

kajian yang sebelumnya punya warna kental strukturalisme kepada 

semiotika teks.42 Roland Barthes merupakan salah satu tokoh sentra 

pada bidang ilmu semiotika dengan gagasan-gagasannya tentang 

semiotika. Semiotik model Roland Barthes adalah bidang studi yang 

mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang.43 Salah satu 

area penting yang dirambah Barthes dalam studinya tentang tanda adalah 

peran pembaca. Konotasi, walaupun sifat asli tanda, membutuhkan 

keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara panjang lebar 

mengulas apa yang sering disebut sebagai sitem pemaknaan tataran ke-

 
41http://arifbudi.lecture.ub.ac.id/2014/03/semiotik-simbol-tanda-dan-konstruksi-makna/ di 

akses pada tanggal 31 juli 2019 
42Indiwan seto wahyu wibowo, semiotika komunikasii aplikasi praktis bagi penelitian dan 

skripsi komunikasi (jakarta ; mitra wacana media 2013) 21 
43 Alex Sobur, Semiotika Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 2013),  69.  

http://arifbudi.lecture.ub.ac.id/2014/03/semiotik-simbol-tanda-dan-konstruksi-makna/
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dua, yang dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya.44 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan 

signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi 

ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-

nilai dari kebudayaannya.45 Konotasi mempunyai makna yang subjektif 

atau paling tidak intersubjektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan makna konotasi 

adalah bagaimana cara menggambarkannya.46 

Analisis oleh Roland Barthes digambarkan tiga pokok dalam 

memahami suatu tanda, yakni Konotasi, Denotasi dan Mythologies. 

Sebelumnya menurut Ferdinand De Sausure, tanda simbol (termasuk 

bahasa) bersifat abitari, yaitu tergantung pada implus (rangsangan) 

maupun pengalaman personal pemakainya. Prinsip dari teori Saussure ini 

mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda, dan setiap tanda itu 

tersusun dari dua bagian yakni signifier (penanda), dan signified (petanda). 

 

1. Signifer 

(Penanda) 

2. Signified 

(Petanda) 

3. Denotative Sign  

(Tanda Denotatif) 

4. Conotative Signifier 5. Conotative Signified 

 
 44Ibid,. 68. 

45Indiwan seto wahyu wibowo, semiotika komunikasii aplikasi praktis bagi penelitian dan 

skripsi komunikasi (jakarta ; mitra wacana media 2013) 22 
46Ibid., 23 
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(Penanda Konotatif) (Petanda konotatif) 

6. Conotative Sign (Tanda Konotatif) 

  

        Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan pertanda (2). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, 

tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). Denotasi dalam 

pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat 

tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung 

dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang 

disepakati bersama secara sosial, yang rujukannya pada realitas.47 

Tanda konotatif merupakan tanda yang penandanya mempunyai 

keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung, dan tidak 

pasti, artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. 

Dalam semiologi Barthes, denotasi merupakan sistem signfikasi tingkat 

pertama, sedangkan konotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. 

Denotasi dapat dikatakan merupakan makna objektif yang tetap, 

sedangkan konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi. Tanda  

denotasi terdiri dari penanda (makna I), sedangkan konotasi terdiri dari 

petanda (makna II). Makna I adalah makna denotatif yang biasa terdapat 

pada kamus bahasa indonesia. Contoh: “Kancil”berarti “Sejenis Hewan”. 

Makna ke II adalah makna konotatif dimana tidak sekadar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

 
 47Nawiroh Vera, Semotika dalam Riset Komunikasi (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2014),   27. 
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melandasi keberadaannya. Contoh : jika kita mendengar kata “Kancil” 

makna konotatif nya adalah cerdik, lincah, kecil dan suka mencuri 

timun.45 Konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebut “mitos” 

dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi 

nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Mitos 

dalam pandangan Barthes ini merupakan perkembangan dari konotasi. 

Konotasi yang sudah terbentuk lama di masyarakat itulah mitos.48 

 
 48Ibid., 28. 
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BAB III 

PESAN MORAL DALAM FILM SANG KIAI 

Film merupakan salah satu media massa yang sangat diminati oleh 

banyak orang. Film mempunyai kekuatan dalam mengumpulkan massa dengan 

konten yang di tampilkan. Semakin menarik isi dari suatu film maka akan 

semakin banyak menyedot perhatian khalayak dengan mudah. Selain sebagai 

sarana hiburan, film mempunyai fungsi sebagai sarana untuk memberikan 

informasi secara visual kepada penikmatnya. Melalui film, sutradara dapat 

memberikan informasi atau pesan yang ditujukan kepada konsumen. Film tidak 

hanya melulu gambar dan musik namun juga penuh akan pesan-pesan tersirat dan 

tersurat yang penting bagi manusia. Film mempunyai peran yang besar dalam 

sejarah kehidupan. Dengan film seseorang akan mudah untuk menyampaikan 

sesuatu bahkan doktrin sekalipun karena film lebih mudah untuk mempengaruhi 

orang banyak dari pada hanya berbicara bertatap muka.   

Setiap film pasti mempunyai pesan yang terkadang tersembunyi entah itu 

baik atau buruk. Pesan pesan tersebut dapat terkandung melalui dialog, 

pengambilan gambar bahkan musik. Biasanya film lebih cenderung kepada pesan-

pesan baik agar dapat menjadi bahan renungan bagi kita semua. Pesan-pesan 

tersebut disebut dengan pesan moral. Pesan moral dalam film adalah pesan pesan 

yang ada di dalam sebuah film entah itu baik atau buruk.  

Film Sang Kiai adalah sebuah film yang mengajarkan tentang 

kemanusiaan, perjuangan dan agama. Film ini mempunyai pesan yang sangat 
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dalam yang dapat diambil sebagai pelajaran. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini 

adalah salah satu film yang sangat fenomenal lantaran konteks isi film yang 

diambil. Film Sang Kiai mengambil latar belakang seorang tokoh besar, seorang 

guru bangsa dan juga tokoh sentral organisasi islam terbesar di Indonesia yakni 

K.H Hasyim Asy’ari. Tokoh agama islam yang berasal dari kota Jombang, Jawa 

Timur ini merupakan tokoh yang sangat disegani dari dulu hingga sekarang. 

Berkat perjuangannya melawan penjajah Jepang kala itu menjadikan Kiai Hasyim 

dikenang dan selalu diingat oleh bangsa Indonesia. Berkat tercetusnya Resolusi 

Jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Hasyim menjadi cambuk penyemangat 

bagi rakyat Jawa Timur dan Surabaya khususnya untuk membela mati-matian 

daerahnya masing-masing. Melalui peristiwa tersebut maka sutradara kenamaan 

Rako Prijanto mendedikasikan film Sang Kiai untuk mengenang kepahlawanan 

Kiai Hasyim dan juga rakyat Jawa Timur. 

A. Profil film sang kiai 

Sang Kiai merupakan sebuah film kolosal produksi Rapi Film yang 

mengangkat kisah perjuangan ulama karismatik pesantren Tebuireng, 

Jombang, Jawa Timur, yakni K.H. Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim merupakan 

kakek dari presiden ke-4 K.H Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Beliau 

adalah tokoh kunci dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada era 

1942-1947 di Jawa Timur. Lewat "Resolusi Jihad", tokoh yang dijuluki 

Hadratus Syeikh atau Maha Guru ini mengimbau dan mengajak para santri 

Tebuireng serta masyarakat untuk berjihad fisabilillah dengan melawan 

penjajah yang kemudian melahirkan peristiwa besar yang kita kenal sebagai 

hari Pahlawan yakni pada tanggal 10 November 1945. 
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Dalam film Sang Kiai, Ikranegara dan Christine Hakim memerankan 

tokoh sentral yakni K.H.Hasyim Asy'ari dan Nyai Kapu, istrinya. Sedangkan 

pemeran K.H. Wahid Hasyim (anak sang Kiai, ayah dari Gus Dur) adalah Agus 

Kuncoro. lalu Adipati Dolken sebagai Harun, murid kesayangan Sang Kiai, 

Dimas Aditya sebagai Hamzah, yakni orang Indonesia yang bekerja sebagai 

penerjemah untuk tentara Jepang, dan Meriza Febriani berperan sebagai Sari, 

yang di film menjadi istri Harun. Untuk menghasilkan film yang benar-benar 

menggambarkan pada zaman perjuangan, tim produksi menggandeng aktris 

asal Jepang dan Belanda, yakni Suzuki Noburo sebagai Kumakichi Harada, dan 

Andrew Trigg sebagai Brigadir Mallaby sedangkan Bung Tomo diperankan 

oleh Ahmad Fathoni. Syuting film berlatar belakang tahun 1940-an ini 

mengambil lokasi di Kediri, Gondang, Magelang, Ambarawa, dan Semarang. 

Masa pengambilan gambarnya melibatkan 500 kru dan 5000 pemain. Syuting 

film ini berlangsung selama 60 hari dan penyelesaiannya dikerjakan selama 8 

bulan. Namun, persiapannya lebih lama lagi, yakni butuh waktu 2,5 tahun 

untuk proses pencarian informasi sejarah, pencarian lokasi yang sesuai, 

pemilihan pemain yang cocok, hingga proses perijinan kepada keluarga besar 

K.H. Hasyim Asy'ari.49 

B. Sinopsis film Sang Kiai 

Tahun 1942 Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia. KH Hasyim 

Asy'ari sebagai pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng ditangkap karena 

dianggap menentang Jepang dengan dituduh melakukan penyerangan kepada 

 
49https://www.pesona.co.id/article/belajar-sejarah-dari-film-sang-kiai di akses pada tanggal 

31 juli 2019 

https://www.pesona.co.id/article/belajar-sejarah-dari-film-sang-kiai
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tentara Jepang yang disebut peritiwa Cukir. Penangkapan itu membuat situasi 

pesantren kacau. KH Wahid Hasyim bersama Wahab Hasbullah meminta agar 

KH Hasyim Asy'ari dibebaskan. Kepala Kempetei yang menahan beliau, tidak 

bersedia membebaskan. Bahkan KH Hasyim Asy'ari dipindah penjara hingga 

dua kali mulai dari penjara Jombang, lalu Mojokerto. KH Wahid Hasyim dan 

KH Wahab Hasbullah lalu meminta bantuan Abdul Hamid Ono, orang Jepang 

yang masuk Islam. Sementara  proses berlangsung, KH Wahid Hasyim dan KH 

Wahab Hasbullah mengadakan pertemuan NU di Jakarta, dengan agenda 

membebaskan para Kiai. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan jalan 

damai. 

Harun dan Kamid yang membuntuti saat KH Hasyim Asy'ari 

ditangkap, mengalami nasib tragis. Kamid ditembak mati, saat kepergok 

dengan patroli tentara Jepang. Kematian Kamid dan penangkapan KH Hasyim 

Asy'ari memunculkan kemarahan dalam diri Harun. Berbeda dengan Abdi yang 

memilih jalan damai mengikuti langkah KH Wahid Hasyim, Harun memilih 

ikut para pejuang  dalam melawan tentara Jepang. Perundingan Hamid Ono 

dengan para petinggi tentara Jepang di Indonesia untuk membebaskan para kiai 

berhasil. Jepang membebaskan para Kiai yang mereka tawan, termasuk KH 

Hasyim Asy'ari. Mereka mempertimbangkan bahwa membebaskan para Kiai 

agar bisa diajak kerjasama. Jepang bahkan mendudukkan KH Hasyim Asy'ari 

sebagai ketua Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Karena tidak 

berkedudukan di Jakarta, KH Hasyim Asy'ari melimpahkan wewenang pada 

KH Wahid Hasyim dan Beliau memilih menetap  di Tebuireng. 
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Melalui Masyumi Jepang minta rakyat melipatgandakan hasil bumi, 

bahkan melalui Khotbah Jumat di masjid. Shumubu (departemen agama) yang 

dipimpin Husein Djajadingrat dan petinggi Shumubu, Wirohadjono melalui 

media "Suara Muslimin" meminta Masyumi agar mencarikan ayat-ayat tentang 

menggerakkan pengumpulan hasil bumi. Ketegangan antara Masyumi dan 

Shumubu mulai terjadi. Harun mempertanyakan hal ini pada KH Hasyim 

Asy'ari. Ia merasa bahwa Masyumi berpihak pada Jepang. KH Hasyim Asy'ari 

membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa Masyumi hanya berpihak pada 

pembesar-pembesar yang adil. Harun kecewa dengan semua yang terjadi 

dan pergi dari pesantren. Abdi yang mengetahui hal itu mencegahnya agar 

tidak pergi. Menurutnya, Harun tidak dapat membaca rencana KH Hasyim 

Asy'ari. Tapi Harun bersikukuh ingin pergi dari pesantren. Jepang kemudian 

mengukuhkan KH Hasyim Asy'ari sebagai ketua Shumubu sekaligus ketua 

Masyumi sekaligus. KH Hasyim Asy'ari menerima jabatan tersebut dengan 

pertimbangan untuk berjuang lewat dalam. Pasukan Jepang yang kekurangan 

pasukan meminta Mbah Hasyim untuk bersedia merelakan para santri untuk 

menjadi bagian dari tentara Jpenag, namun Beliau menolak perintah agar para 

santri masuk Heiho, beliau bersedia memerintahkan para santri menjadi 

pasukan namun hanya sekedar untuk mempertahankan wilayah dalam negeri, 

bukan untuk ikut berperang dengan Jepang. Dan pasukan tersebut bukan 

menjadi bagian dari Heiho namun Beliau menamakannya barisan Hizbullah. 

Jepang mulai mengalami kalah perang, lalu mengembalikan kedaulatan kepada 

Sekutu. Utusan Presiden Soekarno menghadap KH Hasyim Asy'ari di 

Tebuireng. Pesan Presiden Soekarno itu soal hukumnya membela tanah air lalu 
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terjadilah  Resolusi Jihad di Surabaya. Para Santri bersiap untuk berjihad. Pada 

titik ini, Harun mulai terbuka matanya dan merasa bersalah. Peristiwa tewasnya 

Mallaby ini adalah awal perang dahsyat 10 November 1945 yang melibatkan 

rakyat, berbagai barisan pemuda serta laskar Hizbullah bentukan KH Hasyim 

Asy'ari yang terdiri dari para santri. situasi yang makin genting dengan 

kembalinya Belanda yang di bonceng Sekutu menuju Indonesia dan mencoba 

untuk menggertak para pejuang dengan dikeluarkannya agresi militer I. para 

pejuang  utusan Jenderal Sudirman datang ke Tebuireng untuk meminta hal 

serupa Resolusi Jihad untuk membakarsemangat pejuang namun Mbah Hasim 

meminta waktu untuk memikirkan hal tersebut. Disela-sela perbincangan 

tersebut tiba-tiba Mbah Hasyim memegangi kepalanya dan lemas seketika, dan 

pada saat itulah Mbah Hasyim wafat kembali kepada Sang Pencipta. Di dalam 

situasi perang serta berbarengan dengan meninggalnya Mbah Hasyim tampuk 

kepemimpinan Tebuireng berpindah kepada KH Wahid Hasyim. Setelah 

Belanda menaklukan Surabaya langsung menuju Jombang karena dituding 

sebagai persembunyian dari para pejuag. Gus Wahid serta para santri 

meninggalkan Tebuireng untuk mengungsi ketempat lain dan ketika Belanda 

datang ke pesantren sudah kosong lalu merek langsung membakar Tebuireng 

hingga hangus.    

C. Data-data mengenai film Sang Kiai  

A. Pemeran film Sang Kiai 

1. KH. Hasyim Asyari diperankan oleh Ikranagara 

2. Nyai Kapu Istri Kh Hasyim Asyari diperankan oleh Crhistine Hakim 
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3. KH Wahid Hasyim diperankan oleh Agus Kuncoro 

4. KH Karim Hasyim di perankan oleh Boy Permana 

5. KH Yusuf Hasyim di perankan oleh Dayat Sambaia 

6. Harun di perankan oleh Adipati Dolken 

7. Sari Istri Harun diperankan oleh Meriza Febriani  

8. Suzuki Noburo di perankan oleh Kumakichi Harada 

9. Brigadir Mallaby diperankan oleh Andrew Trigg 

10. Bung Tomo diperankan oleh Ahmad Fatoni 

11. Baidhowi diperankan oleh Ayes Kassar 

12. Kang Solichin diperankan oleh Norman R 

13. Khamid diperankan oleh Royhan Hidayat 

14. Abdi diperankan oleh Ernesta Samudra 

15. Hamzah diperankan oleh Dimas Aditya 

B. Penghargaan film Sang Kiai 

1. Film Terbaik Festival Film Indonesia 2013. 

2. Film bioskop terbaik 

3. Sutradara terbaik 

4. Penata suara terbaik 

5. Pemeran pendukung pria terbaik 

https://www.indosinema.com/2013/12/daftar-pemenang-festival-film-indonesia-2013/
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D. Adegan  film Sang Kiai 

Film Sang Kiai merupakan film bertema nasionalis religius, 

menggambarkan nasionalisme bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan 

untuk mempertahankan negara serta mengisahkan salah satu Ulama besar KH 

Hasyim Asyari. Dalam film ini mempunyai beberapa pesan moral yang baik 

dan buruk, pesan- pesan tersebut disampaikan melalui dialog antar tokoh dan 

pengambilan gambar. Dialog - dialog tersebut menyampaikan pesan secara 

tersirat yang secara halus dituturkan oleh para tokoh lewat pemerannya. 

Pesan - pesan tersebut dapat menjadi bahan introspeksi diri dan renungan 

agar dapat memacu motivasi. Di dalam film ini penulis akan meneliti 10 

adegan yang mempunyai pesan moral yang kuat.  Jadi, dalam pemaparkan 

pada setiap gambar akan diberi tanda berupa kode untuk mempermudah 

penulis dalam menganalisis dan juga mempermudah pembaca. 

Kode : 01/SK/26/8/2019 

Waktu : 00.01.32 
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Pada adegan tersebut datang seorang bapak dan anaknya yang ingin 

nyantri di pondok KH Hasyim As’ary, seketika Khamid, salah satu santri Mbah 

Hasyim menolak lantaran bapak tersebut tidak punya hasil bumi untuk diserahkan 

kepada pesantren, lalu Mbah Hasyim datang dan menasehati Khamid bahwa Allah 

adalah sebaik-baik maha pemberi rezeki lalu Mbah Hasyim menerima santri 

tersebut dengan sukarela dan menyuruh santri lain untuk mengantarkan ke 

kamarnya. 

 

 Kode : 02/SK/26/8/2019 

Waktu : 16. 49
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Pada adegan di atas memperlihatkan Karim Hasyim, salah satu putra 

Mbah Hasyim yang menyerukan jihad ketika rombongan tentara Jepang yang 

masuk pesantren dan hendak menangkap Mbah Hasyim. Dengan membawa 

bendera merah putih Karim naik keatas gedung dan mengatakan bahwa aqidah 

mereka sudah diinjak injak oleh Jepang dan menyerukan untuk perang melawan 

Jepang dengan lantang. Lalu seketika itu tentara Jepang membrondong Karim 

dengan peluru sehingga Mbah Hasyim menyuruhnya turun agar tidak 

menimbulkan kerusuhan lebih besar lagi. Semangat juang Karim begitu 

bergejolak setelah para ulama yang telah ditangkap oleh Jepang. Semangat untuk 

membela tanah air sangat jelas terlihat dari adegan tersebut. 
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Kode : 03/SK/26/8/2019 

Waktu : 00.19. 23 

 

Ketika Mbah Hasyim dan kang Solichin ditangkap dan dinaikan ke mobil 

Jepang, Harun dan Khamid berlari di belakang mobil tersebut dengan berteriak 

memanggil nama Mbah Hasyim, mereka mengikuti kemana Mbah Hasyim dibawa 

lantaran takut kehilangan Mbah Hasyim As’ary. Harun merupakan santri  yang 

paling disayangi oleh Mbah Hasyim,kemana Mbah Hasyim pergi dia selalu ikut. 

Pada tradisi pesantren santri sangat menghargai Kiai-nya. Ketaatan dan kecintaan 

seorang santri sangat tinggi sehingga para santri sangat memuliakan para kiai-nya.   
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Kode : 04/SK/26/8/2019 

Waktu : 25. 14 

 

Pada gambar diatas. Mbah Hasyim menolak untuk menandatangani surat 

pernyataan tentang peristiwa Cukir yang memang Beliau tidak merasa melakukan 

hal tersebut dan untuk perihal Seikerrei beliau tidak mau melakukannya. Beliau 

lebih memilih disiksa dari pada harus menggadaikan aqidahnya.  

 

Kode : 05/SK/26/8/2019 

Waktu : 00.40. 08 
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Pada adegan di atas, setelah menolak menandatangani perjanjian untuk 

melakukan seikerrei, Mbah Hasyim dan  kang Solichin lalu di bawa oleh Jepang 

untuk disiksa. Bertepatan dengan itu rombongan dari santri Tebuireng yang 

datang berbondong-bondong menuju tempat penahanan Mbah Hasyim dan 

berdemo menuntut untuk melepaskan Mbah Hasyim. Terdengar dari mikrophone 

suara mbah Hasyim yang  sedang disiksa oleh Jepang membuat para santri 

semakin marah dan mencoba untuk merobohkan pagar benteng Jepang. Langsung 

saja tentara Jepang yang terganggu dengan hal tersebut menembaki para santri 

yang sedang berdemo, merdengar suara tembakan membuat para santri lari 

tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing. Pada malam harinya 

Wahid Hasyim beserta para santri kembali ke benteng Jepang dan bembaca sholat 

bersama-sama di depan benteng Jepang. Lantaran banyaknnya santri yang datang 

dikhawatirkan akan merobohkan benteng Jepang yang sudah kuno tersebut, maka 

petinggi tentara Jepang berinisiatif  untuk memindahkan Mbah Hasyim ke penjara 

Mojokerto pada saat itu juga.  
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Kode : 06/SK/27/8/2019 

Waktu : 45. 31 

 

P

a

d

a

 

g 

 

 

Gambar diatas Harun yang kurang setuju dengan strategi Wahid Hasyim 

untuk melawan Jepang dengan cara halus membuatnya melakukan hal yang 

berbeda. Harun dan para pejuang melakukan perlawanan secara langsung dengan 

senjata. Pada saat mobil tentara Jepang melintas di tengah hutan dicegat oleh 

Harun dan kelompoknya dengan meletakkan pohon besar di tengah jalan agar 

tidak bisa melintas. Mau tidak mau tentara Jepang harus turun untuk 

menyingkirkan pohon tersebut. Pada saat itu juga para pejuang keluar dari semak-

semak dan dengan bersenjatakan golok dan bambu langsung menyerang mobil 

tersebut dan membakarnya. Para pejuang berhasil dan membunuh semua tentara 

Jepang yang ada di mobil tersebut. 

Kode : 07/27/8/2019 
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Waktu : 01. 36.16 

 

Setelah di cetuskan Resolusi Jihad oleh Mbah Hasyim para pemuda 

langsung bergegas menuju Surabaya untuk pergi berperang dengan Sekutu, Bung 

Tomo yang telah membaca berita tentang Resolusi Jihad datang kepada Mbah 

Hasyim dengan penuh semangat, sebagai orator Bung Tomo di beri anjuran oleh 

Mbah Hasyim ketika akan membakar semangat para pejuang dengan 

mengucapkan Takbir agar para pejuang tidak takut mati dan berjuang sebagai 

syuhada’ di jalan Allah. Bentuk cinta tanah air dari para pejuang dan kecintaan 

para santri pada agama menjadikan hal tersebut sebagai alasan kuat bagi rakyat 

Indonesia untuk mempertahankan tanah air. 

 

 

Kode : 08/SK/27/8/2019 
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Waktu : 01.42.38 

 

Pada adegan diatas, terlihat Sari sedang mengejar mobil dari rombongan 

pasukan Lasykar Hisbullah, Harun suami Sari ikut di mobil tersebut. Seakan tidak 

mau kehilangan suami yang paling dicintainya lantaran pada saat itu juga Sari 

sedang hamil. Sari sembari menangis mengayuh sepedahnya bermaksud untuk 

mengikuti kepergian sang suami berperang. Harun ikut ke Surabaya dengan 

Lasykar Hisbullah untuk menolak kedatangan Sekutu ke Indonesia. Sekutu datang 

setelah Jepang kalah dalam perang Pasifik setelah itu Jepang menyerah tanpa 

syarat kepada Sekutu dan mundur dari Indonesia.  

 

 

Kode : 09/SK/27/8/2019 

Waktu : 01. 50. 57  
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Pada adegan diatas memperlihatkan penghadangan yang dilakukan oleh 

para pejuang terhadap tentara sekutu yang akan menuju Gedung Lindentevest dan 

Internatio untuk mengabarkan tentang gencatan senjata. Kekalahan tentara Sekutu 

di Surabaya menjadikan tentara Sekutu menyerah. Mallaby yang menjadi 

pemimpin di daerah tersebut lalu menguhubungi Jenderal DC Hawton untuk 

menanyakan tindakan selanjutnya. Lalu terjadilah kesepakatan untuk gencatan 

senjata. Terputusnya koneksi menjadikan Mallaby untuk datang langsung 

memberitakan tentang hal tersebut. Belum sampai masuk ke dalam gedung, para 

pejuang sudah menghadang di depan gedung, para pejuang menuntut untuk 

melucuti senjata mereka dan menyerah dengan tanpa senjata, alotnya kesepakatan 

menjadikan Mallaby untuk mengalah agar tetap bisa masuk ke dalam Gedung. 

Kesepakatan terjadi dan Mallaby dapat memasuki gedung, namun para pejuang 

yang tidak sabar berusaha untuk menyerbu ke dalam gedung. Situasi semakin 

ricuh dan tidak terkendali. Harun yang saat itu memegang pistol langsung 

menghampiri Mallaby yang masih di dalam mobil, seketika itu Harun langsung 
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menembaknya dan Mallaby pun mati. Suara tembakan yang keras terdengar oleh 

salah satu tentara sekutu dan melihat bahwa Mallaby telah ditembak, tentara 

sekutu itupun lalu melemparkan granat tepat di bawah kaki Harun, Harun yang 

saat itu kaget dan langsung berlari, belum sampainya menyelamatkan diri bom 

tersebut meledak dan menewaskan Harun. 

 

Kode :  10/SK/28/8/2019 

Waktu : 02. 03. 36 

 

Pada gambar di atas, memperlihatkan Mbah Hasyim sedang membawa 

pistol milik Yusuf. Mbah Hasyim meminta Yusuf untuk mengajari beliau untuk 

menembak, beliau mengatakan bahwa sebelum meninggal beliau ingin menembak 

satu atau dua Belanda. . Walaupun Indonesia sudah merdeka pada saat itu tetapi 

Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedatangan Belanda yang di 

bonceng oleh Sekutu pada 1947 menjadikan Indonesia menjadi target jajahan lagi. 



 

  

53 

Kedatangan mereka mencoba untuk mengancam para pejuang dengan 

mengeluarkan agresi militer Belanda I agar para pejuang mengalah. Mbah Hasyim 

yang mengetahui keadaam tersebut berkeinginan untuk terjun langsung berperang 

sehingga meminta Yusuf untuk mengajari menembak. 
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BAB IV 

ANALISIS SEMIOTIK FILM SANG KIAI 

A. Analisis semiotika Rolan Barthes pada film Sang Kiai 

1. Kode 01/SK/26/8/2019 

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“Maaf dek, kami tidak punya 

hasil bumi untuk nyantri disini” 

kata wali santri. Khamid 

menjawab”waduh pak,,pak,, 

kalo anak bapak nyantri disini 

mangan opo pak,hmm, mangan 

opo” Mbah Hasyim datang lalu 

berkata “ wallahhu 

khairurraziqin, Allah itu 

sebaik-baik Maha Pemberi 

Rizki. Bapak, Anak bapak 

diterima manjadi santri disini”  

Scene: tempat pendaftaran santri baru 

Time: 00.01.08-00.02.02 

Denotasi KH Hasyim Asy’ari sedang 

memberikan nasihat kepada 

Khamid di depan santri baru. 



 

  

55 

 

 

 

 

Makna dari adegan tersebut adalah KH Hasyim asy’ari sedang 

menasehati khamid, salah seorang santri Beliau yang menolak santri baru 

lantaran tidak bisa menyetorkan hasil bumi sebagai syarat untuk masuk ke-

pesantren Tebuireng.  Menurut Mbah Hasyim, masalah menyetor atau 

tidak itu bukanlah masalah lantaran rezeki itu sudah ada yang mengatur 

karena Allah maha pemberi rezeki maka tidak perlu khawatir tentang itu. 

2. Kode 02/SK/26/8/2019 

Konotasi Mbah Hasyim percaya bahwa 

Allah maha pemberi Rezeki 

sehingga tidak khawatir jika 

ada santri baru yang ingin 

menyantri di Tebuireng tanpa 

menyerahkan hasil bumi.  

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“ santri-santri semua aqidah kita 

sudah diinjak-injah oleh kafir ini 

tidak ada jalan lain selain jihad 

pilihannya..”ucap Karim 

Hasyim 

Scene: diatas sebuah gedung 

Time: 00.16.33-00.16.53 
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Makna dari adegan tersebut adalah Karim Hasyim sedang 

mengangkat bendera Indonesia. Ketika Jepang akan menahan Mbah 

Hasyim, Karim Hasyim lalu naik ke atas gedung dan mengangkat bendera 

sembari mengajak para santri untuk melawan Jepang dengan dalih telah 

diinjak-injaknya aqidah mereka. 

3. Kode 03/26/8/2019 

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“mid cepatan mid..Yai..yaii..yai 

berhenti.. yaii..yai Hasyimm 

yaii” kata Harun dan Khamid 

Scene: jalan ditengah sawah 

Time: 00.19.21- 00.19. 40 

Denotasi Karim Hasyim sedang 

mengangkat sebuah bendera 

merah putih sebagai wujud 

perlawan kepada Jepang 

Konotasi Dalam adegan tersebut terjadi 

sebuah tindakan perlawanan 

kepada Jepang dari kaum santri. 

Mereka tidak terima atas 

tindakan semena - mena Jepang 

di lingkungan Pesantren 
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Denotasi Harun dan Khamid sedang 

berlari mengikuti truk Jepang 

yang membawa Mbah Hasyim 

dan Kang Solichin. 

Konotasi Kecintaan Harun dan Khamid 

kepada Mbah Hasyim membuat 

mereka berdua tidak ingin jauh 

dari Beliau. Mereka berdua rela 

berlari mengejar truk Jepang 

yang mengangkut Mbah Hasyim 

sambil berteriak memangggil 

Kiai Hasyim. mereka takut 

terjadi apa-apa dengan Mbah 

Hasyim 

 

Makna dari adegan tersebut adalah Harun dan Khamid sedang 

berlari mengerjar truk Jepang yang mengangkut KH Hasyim Asy’ari dan 

Kang Solichin yang akan di tahan oleh Jepang dengan berteriak 

memanggil nama Kiai. 

4. Kode 04/SK/26/8/2019 

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“Tidak ada hal yang lebih buruk 

dari pada menggadaikan aqidah 

untuk cari selamat, hanya 

kepada Allah SWT kami 

menyembah, silahkan tuan kalau 

mau menyiksa saya” kata Mbah 
Scene: markas Jepang 
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Makna adegan tersebut adalah KH Hasyim Asy’ari sedang 

berbicara dengan Hamzah, salah seorang orang Indonesia yang bekerja 

kepada Jepang sebagai penerjemah.  Beliau sedang berbicara mengenai 

bagaimanakah sikap seorang muslim apabila sedang adzan sudah 

berkumandang.  

5. Kode 05/SK/26/8/2019 

`       

Time: 00.22.35-00.23.42 Hasyim  

Denotasi Jepang meminta Mbah Hasyim 

untuk menandatangani 

pernyataan tentang peristiwa 

Cukir dan juga Seikerrei, namun 

beliau lebih memilih menolak  

karena merasa tidak terlibat 

dalam hal Cukir dan juga tentang 

seikerrei yang diangap 

bertentangan dengan agam Islam 

dan ketika terdengar suara adzan 

beliau meninggalkan tempat 

tersebut dan mengatakan bahwa 

beliau siap disiksa setelah beliau 

sholat 

Konotasi Dalam adegan tersebut Mbah 

Hasyim lebih memilih untuk 

menderita dengan tetap 

memegang teguh ajaran  Islam 

dari pada harus tunduk kepada 

Jepang 

Tanda Visual Tanda Audio 
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Makna dari adegan tersebut adalah Para santri sedang melakukan 

demo di penjara milik Jepang. Mereka semua menuntut untuk 

membebaskan KH Hasyim Asy’ari dengan berdemo di penjara Jepang. 

6. Kode 06/SK/27/8/2019 

        

 

Suara gemuruh para santri “ 

biarkan kami masuk, kami hanya 

ingin ketemu yai..biarkan kami 

masuk,,biarkan kami masuk, 

kami hanya ingin ketemu 

yai..”ucap Harun 
Scene: markas penjara Jepang 

Time: 00.40.08-00.40.11 

Denotasi Para santri sedang berbondong-

bondong datang ke penjara 

dengan mengangkat tangan 

sebagai simbol perlawanan 

kepada tentara Jepang. 

Konotasi Para santri bermaksut untuk 

menuntut agar Mbah Hasyim 

dilepaskan karena Mbah Hasyim 

merupakan tokoh sentral dari 

Tebuireng, menahan Beliau 

sama saja dengan bertindak 

sewenang-wenang kepada kaum 

muslim waktu itu. 

Tanda Visual Tanda Audio 
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Makna adegan  tersebut adalah para pahlawan sedang melakukan penyerangan 

kepada tentara Jepang yang sedang melewati hutan. Mereka mencegat mobil 

tentara Jepang untuk merampas senjata dan juga membunuh pasukan yang ada di 

mobil. 

 

 

 

Suara gemuruh para pejuang 

menghadang mobil Jepang 

Scene:Jalan tengah Hutan 

Time: 00.45.30-00.45.35 

Denotasi Para pejuang sedang berperang 

di tengah hutan. Mereka 

memblokir jalan sehingga 

memaksa tentara Jepang untuk 

berhenti dan saat itulah para 

pejuang menyerbu mobil tentara 

Jepang. 

Konotasi Rasa nasionalisme para pejuang 

dalam merebut kembali 

Indonesia dari tangan Jepang 

mereka mencoba untuk 

melakukan kontak fisik dengan 

menyerang secara langsung 

walupun hanya menggunakan 

senjata tajam dan bambu 

runcing. 
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7. Kode 07/SK/27/8/2019 

       . 

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“bismilaahirrahmanirrahim,,me

rdeka,,sodara-sodara, rakyat 

jelata yang ada di Indonesia. 

sodara-sodara wong wong 

kampong Suroboyo, arek-arek 

Suroboyo, pemuda-pemuda 

Suroboyo,kita senua telah 

mengetahui bahwa tentara 

Inggris telah menyebarken 

pamphlet-pamflet yang 

memberikan suatu ancaman 

kepada kita semuanya. Kita 

diwajibken dalam waktu yang 

mereka tentuken menyerahken 

senjata-senjata yang telah kita 

rebut dari tangannya tentara 

Jepang. Mereka telah meminta  

supaya kita semua datang 

kepada mereka itu dengan 

Scene: tempat berlatar belakang merah 
putih 

Time: 01.35.17-01.36.20 
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mengangkat tangan, mereka 

telah meminta supaya kita 

datang kepada mereka itu 

dengan membawa bendera putih 

tanda bahwa kita telah 

menyerah kepada mereka kita 

harus lawan sodara-sodara, 

percayalah sodara-sodara 

Tuhan akan melindingi kita 

sekalian, Allahuakbar.. 

Allahuakbar.. Allahuakbar, 

merdeka!!” pidato Bung Tomo 

Denotasi Bung Tomo sedang ber-orasi 

berdiri dengan mikrophone di 

depannya sambil menunjuk kea 

rah langit. 

Konotasi Bung Tomo berpidato atau ber-

orasi dan disiarkan diradio-radio 

untuk membakar semangat para 

pejuang agar lebih bersemangat 

dalam mengusir penjajah, 

mengacungkan jari ke atas 

sembari menyebut nama Allah 

membuat para pejuang yakin 

dengan apa yang mereka lakukan 

bennar dan berharap akan 

pertolongan Allah  
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Makna dari adegan tersebut adalah Bung Tomo ber-orasi untuk membakar 

semangat arek-arek Surabaya dalam bertempur melawan penjajah setelah Inggris 

datang. Dengan bersamaan menyebut nama Allah membuat hati para pejuang 

lebih tergygah untuk berperang berjihad di jalan Allah. 

8. Kode 08/SK/.27/8/2019 

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“mas Harun.. Mas 

Harun..mas..mas Harun..”  

Scene: jalan ditengah sawah 

Time: 01.42.22-01.43.10 

Denotasi Sari sedang mengejar truk yang 

mengangkut pasukan Hisbullah 

yang akan menuju ke Surabaya. 

Konotasi Sari mengejar Harun yang 

berada di atas truk bersama 

rombongan pasukan Hisbullah 

yang akan berperang di 

Surabaya. Dengan perasaan yang 

sedih karena Sari takut jika nanti 

tidak bisa bertemu dengan Harun 

lagi. Pada saat itu juga dia 
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Makna adegan tersebut adalah Sari sedang mengejar truk yang 

mengangkut Harun yang akan pergi berperang melawan penjajah bersama 

dengan pasukan Hisbullah ke Surabaya. 

Pesan moral dari adegan tersebut adalah bahwa wajar apabila 

seorang istri takut jika ditinggal suaminya pergi berperang, meskipun itu 

untuk kebaikan bersama namun kecemasan itu terjadi jika ada sesuatu 

yang terjadi terhadap suaminya. Dalam situasi perang pun seorang istri 

harus mau tidak mau untuk ditinggal suaminya demi suatu kebaikan. 

Suatu kesetiaan akan diuji ketika sang istri ditinggal suaminya. Istri yang 

baik akan senantiasa menunggu suaminya sampai pulang kembali. Jarak 

bukanlah suatu persoalan jika memang cinta itu tulus dari hati. 

9. Kode 09/SK/27/8/2019 

        

sedang mengandung sehingga 

membuatnya lebih cemas lagi 

jika anaknya nanti lahir tanpa 

ayah. 

Tanda Visual Tanda Audio 

 

“Kalau mereka,,kalau mereka 

gencatan senjata lucuti senjata 

mereka lucuti senjatanya 

lucuti,,lucuti..” gertak salah satu 

Pejuang 

Scene: di depan gedung Lindentevest 
dan Internatio 
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Makna dari adegan tersebut adalah para pejuang sedang menghadang 

seorang tentara Sekutu yang ingin masuk kedalam gedung yang mana 

ingin menginformasikan gencatan senjata. 

10. Kode 10/SK/28/8/2019. 

Time: 01.49.55-01.52.15 

Denotasi Para pejuang sedang 

menghadang seorang tentara 

Sekutu yang ingin memasuki 

gedung Lindentevest dan 

Internatio untuk memberikan 

informasi gencatan senjata. 

Konotasi Keberanian para pejuang sudah 

sangat kuat, mereka sudah tidak 

takut mati sehingga berani untuk 

menghadang seorang tentara 

sekutu yang membawa pistol. 

Mereka sudah tidak mampu 

menahan kemarahan mereka 

kepada penjajah dan siap 

mengorbankan nyawa untuk 

kemerdekaan. 

Tanda Visual Tanda Audio 

 “belanda akhirnya sampai 

kesini, lebih baik bapak melawan 

dari pada di tawan Belanda.  

Setidaknya sebelum bapak mati 

masih bisa menambak satu dua 
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Makna dari adegan tersebut adalah Mbah Hasyim meminta 

putranya untuk mengajari Beliau menembak agar Beliau bisa menembak 

penjajah yang datang ke Tebuireng. 

B. Pesan moral film Sang Kiai  

1. Pada kode 01/SK/26/8/2019 tersebut berada di tempat pendaftaran santri 

baru, dengan durasi adegan 49 detik. Adegan ini termasuk moral ketuhanan, 

karena dalam adegan tersebut masih ada sangkut paut dengan ajaran agama 

islam. Pesan moral yang dapat diambil dari adegan tersebut adalah setiap 

manusia sudah dijatah rezekinya sehingga tidak perlu khawatir terhadap 

rezeki kita. Manusia biasanya terlalu memikirkan bagaimana mereka akan 

makan, bagaimana mereka akan mencukupi kehidupan mereka. Mereka lupa 

bahwa Allah maha pemberi Rezeki sehingga tidak perlu takut tentang hal 

tersebut.  

Scene: tempat di kamar Mbah Hasyim Belanda yang berani datang 

kemari” kata Mbah Hasyim Time: 02.02.52-02.03.52 

Denotasi KH Hasyim Asy’ari sedang 

memegang pistol milik Yusuf 

Hasyim. 

Konotasi Mbah Hasyim lebih memilih  

melawan Belanda dari pada 

harus ditahan. Lebih baik 

meninggal karena melawan dari 

pada harus mati di tahan. 
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2. Pada adegan kode 02/SK/26/8/2019 tersebut berada disebuah Gedung 

Pondok dengan durasi adegan 20 detik. Adegan tersebut masuk kedalam 

moral ideologi dan sifat, karena mencerminkan semangat kecintaan kepada 

bangsa dan Negara. Pesan moral dari adegan tersebut bahwa dengan 

mengangkat bendera merah putih dapat membakar semangat para santri untuk 

berani melawan Jepang. Rasa nasionalisme yang dimiliki para santri ditambah 

dengan Jepang yang ingin menangkap Mbah Hasyim menjadi lecutan untuk 

membela tanah air mereka yang sedang di jajah oleh Jepang.  

3. Adegan 03/SK/26/8/2019 berada di sekitar jalan menuju ke pesantren 

Tebuireng. Adegan yang berdurasi 19 detik tersebut masuk kedalam moral 

etika dan kesusilaan, karena mencerminkan etika dan adab seorang santri 

yang cinta kepada Guru-nya sebaimana semestinya. Adegan tersebut 

memiliki pesan moral bahwa kecintaan santri kepada Kiai merupakan sesuatu 

yang harus lakukan. Kiai atau guru merupakan jembatan mereka dan mencari 

ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Santri umumnya sangat 

memuliakan guru-nya. Tanpa guru mereka bukan siapa-siapa. Maka sudah 

sepantasnya seorang santri sangat takut apabila terjadi sesuatu pada Kiai-nya. 

4. Adegan 04/SK/26/8/2019 tersebut berlatar belakang disebuah kantor milik 

Jepang dimana Mbah Hasyim harus menandatangani pernyataan tentang 

peristiwa Cukir dan juga harus mau melakukan seikerrei namun beliau tidak 

mau menandatangani perjanjian tersebut dan memilih disiksa dari pada harus 

tanda tangan. Adegan tersebut masuk ke dalam moral ketuhanan, karena 

kekuatan prinsip ke-Tuhanan Kiai Hayim terhadap Allah dengan rela disiksa 

dari pada harus menggadaikan agama. Pesan moral yang disampaikan pada 
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adegan tersebut bahwa menjadi muslim harus menjadi muslim yang 

sesungguhnya tanpa ada alasan sedikitpun. Tercermin dari sikap beliau yang 

lebih memilih menderita dari pada harus menyekutukan Allah dengan 

melakukan Seikerrei. Seorang muslim boleh saja berbeda pendangan terhadap 

urusan keduniawian namun jika sudah menyangkutkan persoalan agama maka 

tidak ada toleransi lagi. 

5. Pada adegan dengan kode 05/SK/26/8/2019 tersebut berlatar belakang di sel 

tahan di markas Jepang. Adegan tersebut memperlihatkan para santri yang 

sedang datang untuk berdemo kepada tentara Jepang agar mau membebaskan 

Mbah Hasyim yang sedang mereka tahan. Adegan tersebut masuk kedalam 

moral etika dan kesusilaan, karena etika  dan adab seorang santri kepada 

Guru-nya sedang di perlihatkan ketika sang Guru sedang mengalami 

kesusahan. Pesan moral dari adegan tersebut adalah bahwa santri sangat 

mencintai Kiai atau guru-nya. Menahan guru yang mereka cintai sama saja 

dengan menggagu mereka, ke-taat-an kepada guru merupakan suatu hal yang 

mesti dilakukan karena murid tanpa guru bukanlah siapa-siapa. Dalam ajaran 

islam pun menghormati orang-orang yang sholeh merupakan sebuah adab 

yang harus dijunjung tinggi agar mendapatkan berkah dari mereka.  

6. Pada adegan kode 06/SK/27/8/2019 memperlihatkan tempat pengambilan 

gambar berada di tengah hutan. Para pejuang mencoba untuk melawan 

dengan senjata seadanya walaupun hanya dengan senjata tajam dan juga 

bambu runcing.adegan tersebut masuk kedalam moral ideologi dan sifat, 

karena sedang ditunjukannya para pejuang yang sedang melawan Tentara 

Jepang.  Pesan moral dari adegan tersebut adalah kita sebagai bangsa 
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Indonesia harus mempertahankan negara Indonesia meskipun harus 

mempertaruhkan nyawa. Penjajahan oleh  bangsa asing sudah membuat 

bangsa sendiri seperti tamu di tempatnya sendiri. Demi masa depan dan 

kehidupan yang lebih baik, perjuangan melawan penjajah merupakan hal 

yang mutlak dan harus dilakukan. Selain itu dapat menjadi pelajaran bagi 

masa sekarang untuk terus menjaga kedaulatan bangsa agar tidak di ambil 

oleh bangsa lain.  

7. Pada adegan kode 07/SK/27/8/2019 tersebut memperlihatkan Bung Tomo 

sedang berorasi di depan mikropon dengan suara yang lantang. Adegan ini 

masuk kedalam moral ideologi dan sifat, karena dalam adegan tersebut 

memperlihatkan Bung Tomo sedang berpidato untuk membakar semangat 

para pejuang untuk melawan penjajah.  Pesan moral dari adegan tersebut 

adalah para pejuang akan lebih bersemangat apabila ada seseorang yang 

menyemangati mereka. Dengan rangkaian kata-kata yang tepat dapat menjadi 

motivasi tersendiri. Semangat seseorang dalam melakukan kebaikan akan 

dapat menular kepada orang lain begitu juga ketika dibumbui dengan agama 

akan semakin menjadi-jadi karena berharap bisa berjuang di jalan agama-nya. 

8. Pada adegan 08/SK/27/8/2019 Sari sedang mengayuh sepedahnya untuk 

mengiringi kepergian suaminya yang berada di rombongan pasukan 

Hisbullah. Adegan ini masuk kedalam etika dan kesusilaan, karena sedang 

diperlihatkan bagaimana adab dan sikap seorang istri yang akan ditinggal 

suaminya berperang. Pesan moral dari adegan tersebut adalah bahwa wajar 

apabila seorang istri takut jika ditinggal suaminya pergi berperang, meskipun 

itu untuk kebaikan bersama namun kecemasan itu terjadi jika ada sesuatu 



 

  

70 

yang terjadi terhadap suaminya. Dalam situasi perang pun seorang istri harus 

mau tidak mau untuk ditinggal suaminya demi suatu kebaikan. Suatu 

kesetiaan akan diuji ketika sang istri ditinggal suaminya. Istri yang baik akan 

senantiasa menunggu suaminya sampai pulang kembali. Jarak bukanlah suatu 

persoalan jika memang cinta itu tulus dari hati. 

9. Adegan dengan kode 09/27/8/2019 tersebut para pejuang yang sedemikian 

banyaknya menghadang seorang tentara Sekutu di depan gedung Lindentevest 

dan Internatio. Dengan bersenjatakan seadanya mereka memberanikan diri 

untuk terus berjuangsampai akhir. Adegan diatas masuk kedalam moral 

ideologi dan sifat, yakni mencerminkan bagaimana para pejuang tidak mau 

berkompromi dengan penjajah dalam mempertahankan negara.  Pesan moral 

dari adegan tersebut adalah bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun 

sulitnya setiap warga Negara Indonesia harus mempertahankan Negara 

dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan peralatan yang seadanya mau 

tidak mau harus rela berjuang demi kokohnya pertahanan Negara. Selain itu, 

adegan tersebut dapat menggambarkan perjuangan pada zaman dahulu 

sehingga dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat zaman sekarang agar bisa 

menghargai pengorbanan para pejuang. 

10. Adegan kode 10/SK/28/8/2019 tersebut berada di kamar Mbah Hasyim, 

dengan duduk diatas tempat tidur beliau meminta Yusuf untuk mengajari 

Beliau menembak. Adegan di atas termasuk kedalam moral ideologi dan sifat, 

karena sikap Kiai Hasyim yang berani untuk belajar menembak untuk 

melawan penjajah. Pesan moral yang terdapat pada adegan tersebut adalah 

lebih baik mati melawan kejahatan dari pada harus tunduk kepada kejahatan 
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itu sendiri. Prinsip untuk teguh pendirian dan juga sikap berani melawan 

kemungkaran manjadi suatu sikap yang penting. Apabila seseorang itu 

mempunyai sebuah prinsip maka akan menjadikan seseorang tersebut tidak 

mudah goyah dalam bertujan dan juga bisa menjadi kekuatan untuk berani 

melakukan sesuatu.        
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pesan 

moral yang terdapat pada film Sang Kiai dengan menggunakan analisis 

semiotika Roland Barthes. Maka berdasarkan rumusan masalah tersebut 

maka penelitian penulis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

       Pertama, terdapat 10 adegan yang terdapat tanda- tanda kuat 

yang ditonjolkan dalam film Sang Kiai. Tanda tersebut antara lain tanda 

berupa dialog Mbah Hasyim dengan Khamid, Karim Hasyim yang sedang 

mengangkat bendera dan meneriakan Jihad, Harun dan Khamid yang 

sedang berlari mengejar truk Mbah Hasyim ketika Beliau di tangkap 

Jepang, Mbah Hasyim yang tidak takut dengan ancaman siksa dari Tentara 

Jepang, para santri sedang berdemo di markas Jepang. para pejuang 

menyerbu mobil tentara Jepang yang sedang lewat, Bung Tomo sedang 

berorasi di radio, Sari sedang mengejar truk yang mengangkut Harun 

ketika pergi berperang, para pejuang yang berani menghadang tentara 

Sekutu,lalu Mbah Hasyim sedang meminta Yusuf untuk mengajari Beliau 

menembak. 
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Kedua, pesan moral dalam film Sang Kiai yang dapat diambil 

yaitu Selalu bersyukur dan tidak takut akan rezeki, melawan segala 

bentuk kemungkaran, mengutamakan adab kepada guru, menghormati 

dan memuliakan guru dan juga selalu berjuang untuk menjaga bangsa dan 

negara, 

B. Saran 

1. Bagi praktisi film 

Untuk siapapun yang akan membuat film, buatlah film yang 

lebih berbobot dan juga mempunyai nilai sehingga film tersebut dapat 

lebih di kenang oleh para penikmat film. 

2. Bagi masyarakat muslim 

Bagi masyarakat muslim bisa menjadi bahan referensi sejarah 

perjuangan bagiamana umat islam ikut berperang dalam melawan 

penjajah dan juga bisa menjadi pengetahuan bagaimana susahnya pada 

zaman dahulu untuk mendapatkan kemerdekaan.  

 

3. Bagi peneitian berikutnya 

Bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian dengan topik 

pembahasan yang sama, hendaknya lebih ,memlih tema yang 

mempunyai pembahasan yang kuat, pesan-pesan yang dapat menjadi 

pelajaran semuanya sehingga dapat menjadi bahan renungan bagi 

semua yang membacanya. 
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