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Abstract  

 
Moral are teachings relating to good or bad behavior. Today there are so many moral-related issues 

such as promiscuity, politeness and so on. Therefore, the inculcation of moral value should be done 

as early as possible. The right media to inculcate moral value is family. Through communication in 

the family, an individu will get education and understanding about good or bad things. This 

inculcation of moral value can also be obtained through family film. Film as a medium for 

entertaining and education has many learnings that can be taken, one of many learnings is moral 

value. This study aims to determine the application of moral value in Keluarga Cemara film. 

Keluarga Cemara film presenting various kind of family conflicts that finally every conflict only be 

solved with good moral. The methodology used in this thesis is descriptive qualitative by using 

semiotics analysis from Ferdinand De Saussure. This study used of two aspects, signifier and 

signified and try to find out the meaning of sign in every scene in the Keluarga Cemara film. After 

doing a research from those two aspects, so it can be concluded that communication in the family 

has important role in inculcate moral value to an individual. 
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Abstrak 

Moral merupakan ajaran yang berkaitan dengan akhlak atau kelakuan baik atau buruk. Dewasa ini 

terdapat banyak permasalahan yang berkaitan dengan moral seperti pergaulan bebas, sopan-santun 

dan sebagainya oleh karena itu penanaman nilai moral perlu dilakukan sedini mungkin. Media yang 

tepat dalam melakukan penanaman moral adalah keluarga Melalui komunikasi dalam keluarga, 

seorang individu akan memperoleh pendidikan dan pemahaman tentang baik atau buruknya sesuatu 

hal. Penanaman tentang nilai moral dalam keluarga juga dapat diperoleh melalui film keluarga. Film 

sebagai sarana hiburan serta pendidikan banyak mengandung nilai-nilai pembelajaran yang dapat 

dipetik salah satunya nilai moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai moral 

dalam film Keluarga Cemara. Film Keluarga Cemara menyajikan berbagai macam konflik keluarga 

dimana pada akhirnya diperlukan akhlak yang baik untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada. 

Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

analisis semiotika milik Ferdinand De Saussure. Penelitian ini menggunakan dua aspek, petanda dan 

penanda dan berusaha mencari makna tanda dari setiap scene dalam film Keluarga Cemara. Setelah 

melakukan penelitian dari kedua aspek tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Komunikasi 

dalam keluarga memiliki peran penting dalam penanaman nilai moral kepada seorang individu. 

 

Kata kunci: komunikasi keluarga, pendidikan keluarga, moral 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini, 

kebersamaan dalam keluarga 

merupakan masalah yang sering 

dihadapi oleh para keluarga. Faktor 

penyebabnya sejauh yang penulis 

tahu antara lain teknologi yang 

semakin canggih, dan mobilitas hidup 

yang cepat seperti pekerjaan, usaha, 

sekolah dan lain-lain. Kurangnya 

kebersamaan dalam keluarga, juga 

dapat menyebabkan kurang adanya 

keharmonisan di dalam keluarga. Jika 

penulis perhatikan, keluarga-keluarga 

di zaman sekarang ketika terjadi 

pertikaian, masih banyak diantara 

mereka yang tidak mau mengalah 

untuk saling menjaga kedamaian dan 

keharmonisan keluarga. Ketika 

bertikai atau berbeda pendapat, masih 

banyak yang cenderung tenggelam 

dalam emosi dan akhirnya keputusan 

negatif yang diambil. Hal ini 

ditunjukkan dengan tingginya angka 

perceraian di Indonesia. Dikutip dari 

portal berita online detik.com, 

sepanjang tahun 2018 didapati total 

angka perceraian di Indonesia 

sebanyak 419.268 pasangan. Dari 

jumlah itu, sebanyak 307.778 

merupakan inisiatif perceraian paling 

banyak dari perempuan, sedangkan 

dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 

(Saputro, 2019). Rata-raata pasangan 

suami isteri tersebut bercerai karena 

alasan ekonomi, perbedaan prinsip, 

perselingkuhan, kekerasan dalam 

rumah tangga, dan terlalu sibuk 

dengan media sosial (Kinanti, 2019). 

Kurangnya kebersamaan dalam 

keluarga dan tingginya angka 

perceraian itulah yang dapat 

berdampak pada moral anak. Moral 

adalah ajaran yang berkaitan dengan 

kelakuan, yang hendaknya 

merupakan pencerminan akhlak dan 

budi pekerti. Secara keseluruhan, 

moral diartikan sebagai kaidah dan 

pengertian yang menentukan hal-hal 

yang dianggap baik dan buruk 

(Wardhana, 2011). Dampak yang 

muncul akibat dari perceraian 

orangtua terhadap anak adalah: 

1. Menimbulkan stress, cemas, 

dan trauma.  

2. Menurunnya prestasi belajar. 

3. Mudah terpengaruh hal 

negative. 

4. Merasa rendah diri. 

5. Apatis dalam berhubungan. 

6. Melakukan seks bebas.
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7. Sering menyalahkan diri 

sendiri (Diana, 2019). 

Untuk mencegah terjadinya 

perceraian dan perilaku moral yang 

buruk dari keluarga, maka keluarga 

perlu mendapatkan pengetahuan dan 

pendidikan yang cukup. Pengetahuan 

dan pendidikan tersebut salah satunya 

dapat diperoleh melalui film keluarga. 

Film Keluarga Cemara yang 

disutradarai oleh Yandy Laurens 

merupakan film yang dapat 

menginspirasi para keluarga. Film 

Keluarga Cemara yang ditayangkan 

di bioskop pada tahun 2019 banyak 

mengandung nilai moral yang juga 

dapat digunakan sebagai refleksi bagi 

pendidikan dan kebersamaan dalam 

keluarga. Didalam film tersebut, 

mengandung adegan-adegan yang 

menunjukkan bagaimana orangtua 

dalam mendidik anak, bagaimana 

keluarga harus bisa menerima 

keadaan, serta bagaimana cara anak 

bergaul dan beradaptasi di lingkungan 

yang baru. Alasan penulis memilih 

film keluarga cemara adalah film ini 

mengandung pesan moral yang tinggi, 

mengandung nilai pendidikan yang 

tinggi, dikemas secara sederhana dan 

sebagai contoh kerja keras dan 

kesetiaan dalam keluarga. Film ini 

juga mengandung komunikasi 

keluarga yang mendalam. 

B. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan teori semiotika dari 

Ferdinand De Saussure. Objek 

penelitian ini adalah bagaimana 

komunikasi massa disampaikan 

melalui sebuah film yang berjudul 

Keluarga Cemara. Populasi dalam 

penelitian ini adalah keseluruhan 

jumlah scene yang terdapat dalam 

film Keluarga Cemara dengan jumlah 

513 (lima ratus tiga belas) scene. Dari 

jumlah total lima ratus tiga belas 

scene, penulis memilih 5 (lima) scene 

yang penulis anggap mengandung 

nilai moral sebagai sample penelitian. 

Scene-scene tersebut adalah: 

1. Scene 16:27-17:01: Tanggung 

jawab. 

2. Scene 31:21-34:20: Tolong 

menolong. 

3. Scene 51:09-53:42: Saling 

menghibur dan memberi 

dukungan. 

4. Scene 01:04:00-01:05:04: 

Berani mengakui kesalahan 
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5. Scene 01:38:46-01:42:03 : 

Mengasihi dan mengampuni. 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, 

dimana sumber data tersebut sudah 

tersedia, berupa dokumen-dokumen 

yang disediakan oleh individu, 

kelompok atau organisasi. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik 

dokumentasi.  

C. Landasan Teori 

Komunikasi merupakan suatu 

aktivitas interaksi yang selalu 

dilakukan manusia. Secara umum 

komunikasi diartikan sebagai proses 

interaksi antara satu individu dengan 

individu lainnya. Namun dua orang 

ahli yang bernama Judy C. Pearson 

dan Paul E. Nelson mengartikan 

komunikasi sebagai proses 

memahami dan berbagi makna 

(Mulyana, 2014). Komunikasi 

memiliki lima unsur pokok yaitu 

sumber (source), pesan, saluran atau 

media, penerima (receiver), dan efek. 

Kemudian, tingkatan atau level 

komunikasi dalam penelitian ini 

adalah komunikasi massa. 

Komunikasi massa adalah 

komunikasi yang menggunakan 

media massa baik cetak (surat kabar, 

majalah) atau elektronik (radio, 

televisi), berbiaya relatif mahal, yang 

dikelola oleh suatu lembaga atau 

orang yang dilembagakan, yang 

ditujukan kepada sejumlah besar 

orang yang tersebar dibanyak tempat, 

anonim dan heterogen (Mulyana, 

2014). Dipilihnya komunikasi massa 

karena film Keluarga Cemara 

ditayangkan untuk khalayak yang 

heterogen dan pesannya dikemas 

dalam bentuk elektronik melalui 

lembaga perfilman dalam hal ini 

adalah production house. 

Keluarga didefinisikan sebagai 

rumah tangga yang memiliki 

hubungan darah atau perkawinan atau 

menyediakan terselenggaranya 

fungsi-fungsi instrumental mendasar 

dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga 

bagi para anggotanya yang berada 

dalam suatu jaringan (Lestari, 2012). 

Mengacu pada definisi keluarga yang 

telah disebutkan, sehingga 

komunikasi keluarga dapat diartikan 

sebagai interaksi antar seluruh 

anggota keluarga. Peran terpenting 

komunikasi adalah untuk membangun 

kedekatan dan keintiman suatu 

pasangan (Lestari, 2012). 
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Film diartikan sebagai susunan 

gambar yang ada dalam seluloid 

kemudian diputar dengan 

menggunakan teknologi proyektor 

yang menawarkan nafas demokrasi 

dan bisa ditafsirkan dalam berbagai 

makna (Prakoso 1977: 22) dalam 

(Toni, 2017). Film terbagi atas tiga 

jenis yaitu film dokumenter, fiksi dan 

eksperimental (Pratista, 2018). Selain 

terbagi atas tiga jenis, film juga 

memiliki beberapa genre. Genre 

didefinisikan sebagai jenis atau 

klasifikasi dari sekelompok film yang 

memiliki karakter atau pola sama 

(khas), seperti setting, isi, dan subyek 

cerita, tema, struktur cerita, aksi atau 

peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, 

mood, serta tokoh (Pratista, 2018). 

Genre-genre tersebut antara lain aksi, 

bencana, biografi atau dokudrama, 

fantasi, fiksi ilmiah, horror, komedi, 

musikal, olahraga, perang, roman, 

superhero, spionase, thriller, dan 

found footage. Film Keluarga Cemara 

memiliki genre drama dan keluarga. 

Meskipun di dalam filmnya terdapat 

sisipan komedi dan roman. 

Nilai nilai merupakan suatu 

keyakinan sebagai dasar pilihan 

tindakan yang menjadikan hidupnya 

pada masa yang akan datang 

mempunyai makna atau tidak, serta 

yang akan menjadi bahan 

pemikirannya untuk mencapai 

tujuannya (Rifa'i, 2016) sedangkan 

moral seringkali dikaitkan dengan 

akhlak, sikap dan etika baik atau 

buruk yang dilakukan oleh seseorang. 

atau sebuah norma yang mengatur 

perbuatan orang. Menurut KBBI, 

moral adalah ajaran tentang baik 

buruk yang diterima umum mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, dan 

sebagainya (KBBI, 2016). Dari kedua 

definisi antara nilai dan moral, maka 

dapat diketahui definisi nilai moral 

yaitu baik buruknya sesuatu yang 

mempunyai ukuran (Lukmantoro, 

2018). 

Merepresentasikan sesuatu berarti 

menampilkan sesuatu di pemikiran 

melalui deskripsi ataupun imajinasi 

(Hall, 1997) dalam (Kosakoy, 2016). 

Merepresentasikan juga dapat 

diartikan proses untuk menemutukan 

bentuk konkrit dari suatu hal. Dalam 

hal ini representasi berarti proses 

yang penulis lakukan untuk 

menemukan makna konkrit dari Film 

Keluarga Cemara. 

Ferdinand De Saussure, seorang 
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ahli linguistik berpendapat bahwa 

bahasa dipelajari sebagai sistem tanda 

dan meletakkan tanda dalam konteks 

komunikasi manusia dengan 

melakukan pemilahan antara apa 

yang disebut signifier (penanda) dan 

signified (petanda) (Sobur, 2018). 

Penanda marupakan aspek fisik dan 

petanda merupakan gambaran mental 

atau konsep. Hubungan antara 

keberadaan fisik, tanda dan konsep 

mental tersebut dinamakan 

signification (Sobur, 2018).  

  

SINOPSIS FILM KELUARGA 

CEMARA 

Kisah Keluarga Cemara ini 

berawal dari sebuah keluarga bahagia 

yang tinggal di Jakarta dan hidup 

serba berkecukupan. Bahkan abah 

emiliki perusahaan kontraktor di 

Jakarta. Keluarga bahagia itu 

diperankan oleh Ringgo Agus 

Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir 

sebagai Emak, Adhisty Zara (Zara 

JKT48) sebagai Euis dan Widuri 

Puteri sebagai Ara. Namun 

kebahagiaan itu berubah menjadi 

kesedihan dan kesederhanaan ketika 

perusahaan abah bangkrut karena 

ulah kakak iparnya yang menipu uang 

perusahaan. Dari permasalahan ini 

abah, emak, Euis dan Ara belajar 

hidup sederhana di desa. 

Kehidupan abah, emak, Euis, dan 

Ara di desa penuh dengan tantangan 

dan liku-liku. Persoalan demi 

persoalan hidup muncul. Namun 

seiring berjalannya waktu, keluarga 

ini dapat melalui badai dan dapat 

beradaptasi dengan kondisi di desa. 

Film ini pun berakhir dengan bahagia. 

SAJIAN DAN ANALISIS DATA 

Sajian dan analisis data pada poin 

ini dilakukan dengan cara 

mengartikan simbol-simbol atau 

tanda-tanda dalam film Keluarga 

Cemara yang merepresentasikan nilai 

moral pada seluruh anggota keluarga. 

Beberapa scene atau adegan yang 

menggambarkan nilai moral dalam 

keluarga dipilih penulis kemudian 

dianalisis menggunakan teori 

semiotika Ferdinand De Saussure. 

Analisis data ini dilakukan dengan 

menganalisis lambang verbal dan 

nonverbal yang terdapat pada masing- 

masing scene. setelah 

mengidentifikasi lambang verbal dan 

nonverbal, dijelaskanlah  makna nilai 

moralnya melalui penanda dan 

petanda.
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1. Scene 16:27-17:01: Tanggung 

jawab. 

Scene ini memperlihatkan abah 

yang memberi amplop berwarna 

cokelat kepada para karyawannya dan 

tulisan BD (PT. Bangun Damai) 

sebagai lambang verbal. Sementara 

itu lambang nonverbal ditunjukkan 

dengan gesture seperti kepala 

tertunduk, mengangkat bahu, ekspresi 

wajah seperti senyuman, teknik 

pengambilan gambar medium shot 

dan medium close-up, property 

amplop cokelat, papan reklame, 

sound effect suara motor, burung 

berkicau, ilustrasi music petikan gitar 

dan lighting sinar matahari. Semua 

lambang tersebut pertanda abah 

membagikan uang pesangon kepada 

para karyawannya di pagi hari 

kemudian pergi meninggalkan 

Jakarta.  

2. Scene 31:21-34:20: Tolong 

menolong. 

Scene ini memperlihatkan tokoh 

Romli memperkenalkan abah kepada 

Bang Tigor dan menyampaikan 

tentang kondisi abah ketika istirahat 

bekerja, sebagai lambang verbal. 

Lambang nonverbal ditunjukkan 

melalui ekspresi wajah berupa 

senyuman, pipi naik, kemudian 

gesture yang ditunjukkan adalah 

mengepalkan tangan, berjabat tangan, 

teknik pengambilan gambar 

menguunakan medium shot 

disepanjang scene. property yang 

digunakan berupa kursi, meja, sendok 

dan lain-lain. sound effect yang 

terdengar dalam scene ini adalah 

suara sendok dan pirang, dan suara 

orang memukul batu bata. Lighting 

dalam scene ini menggunakan sinar 

matahari. Semua lambang tersebut 

pertanda Romli menolong abah 

mencari pekerjaan sebagai tukang 

bangunan sambil berbincang dan 

makan dengan Bang Tigor selaku 

mandor di sebuah proyek 

pembangunan pada pagi hari. 

3. Scene 51:09-53:42: Saling 

menghibur dan memberi 

dukungan. 

Scene ini memperlihatkan abah 

yang memberi motivasi dan nasihat 

secara lisan kepada emak, sebagai 

lambang verbal dalam scene ini.  

Lambang nonverbal dalam scene ini 

ditunjukkan melalui ekspresi wajah 

yaitu bibir ditarik kebawah, mata 

terbuka lebar dan lain-lain. Kemudian 

terdapat gesture seperti  kepala
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tertunduk, dan menggenggam tangan. 

selain itu property yang digunakan 

meliputi meja makan, testpack, dan 

kruk. Teknik pengambilan gambar 

menggunakan medium shot, medium 

close-up dan close-up. Sound effect 

yang terdapat dalam scene ini adalah 

suara sendok dan piring, dan suara 

jangkrik. Ilustrasi music yang 

digunakan dalam scene ini adalah 

iringan piano dan lighting 

menggunakan lampu hias dengan 

sinar yang redup. Seluruh lambang 

tersebut pertanda abah berusaha 

untuk menyenangkan hati emak yang 

sedang susah karena kehamilannya 

yang tidak terduga ditengah kondisi 

keluarga yang sulit. 

4. Scene 01:04:00-01:05:04: 

Berani mengakui kesalahan 

Scene ini menampilkan sebuah 

surat resmi yang bertuliskan Sekolah 

Menengah pertama Citra Bangsa-

Surat panggilan orangtua dan abah 

yang memarahi Euis sebagai lambang 

verbal. Lambang nonverbal pada 

scene ini antara lain ekspresi wajah 

berupa bibir ditarik kebawah dan 

mata melotot. Selain itu gesture yang 

muncul antara lain tangan mengepal 

dan kepala tertunduk. Teknik 

pengambilan gambar menggunakan 

close-up, medium close-up, medium 

shot, dan long shot. Property yang 

digunakan meliputi meja makan, 

lampu hias dan kursi. Sound effect 

yang mendukung scene ini adalah 

suara jangkrik. Lighting yang 

digunakan dalam scene ini berasal 

dari cahaya lampu hias. Seluruh 

lambang ini pertanda abah tidak 

senang dengan sikap menyimpang 

Euis di sekolah hingga kedua 

orangtuanya dipanggil. 

5. Scene 01:38:46-01:42:03 : 

Mengasihi dan mengampuni 

Scene ini menampilkan lambang 

verbal abah yang merayakan ulang 

tahun Euis dan memberikan nasihat 

kepada Euis. Kemudian lambang 

nonverbal yang terdapat dalam scene 

ini adalah gesture kepala miring dan 

pelukan. Ekspresi wajah yang 

ditunjukkan dalam scene ini adalah 

menangis dan senyuman, teknik 

pengambilan gambar menggunakan 

tracking shot, close-up, dan medium 

close-up. Property yang terdapat 

dalam scene ini adalah tas punggung, 

kue ulang tahun dan lukisan tentang 

kesehatan. Sound effect yang terdapat 

dalam scene ini adalah suara benda
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jatuh dan suara motor. Scene ini 

didukung oleh lagu tema yang 

berjudul Harta Berharga dan 

didukung lighting lampu. Seluruh 

tanda ini pertanda abah menyayangi 

Euis dengan meminta maaf karena 

sering tidak hadir dalam peryaan 

ulangtahunnya dan memberinasihat 

kepada Euis agar Euis tidak 

membenci abah dan mau 

mengampuni kesalahan abah. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang 

telah penulis uraikan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Nilai moral yang terdapat 

dalam film Keluarga Cemara 

diterapkan melalui 

komunikasi keluarga. 

Penerapan nilai moral 

komunikasi keluarga dalam 

film Keluarga Cemara 

ditunjukkan dengan 

kepedulian masing-masing 

anggota keluarga terhadap 

anggota keluarga yang lainnya 

2. Film Keluarga Cemara ini 

mengisahkan perjuangan 

keluarga dalam menghadapi 

perubahan hidup. Semula 

Keluarga ini hidup serba 

berkecukupan di Jakarta 

namun karena perusahaan 

abah bangkrut keluarga ini 

harus tinggal di desa dan 

menjadi miskin. 

3. Film Keluarga cemara 

memiliki dua poin penting 

berdasarkan analisis 

semiotika Ferdinand De 

Saussure, yaitu: 

1). Signifier: merupakan 

aspek fisik, yaitu visualisasi 

percakapan, dan suasana yang 

terdapat dalam film Keluarga 

Cemara. Visualisasi 

percakapan contohnya 

percakapan antara abah yang 

menghibur emak sedangkan 

contoh dari visualisasi 

suasana yaitu suasana 

kegembiraan yang 

digambarkan dalam pesta 

ulang tahun Euis.   

2). Signified: merupakan 

gambaran konsep dari 

visualisasi percakapan dalam 

film Keluarga Cemara. Romli 

saudara abah yang menolong 

abah untuk mendapatkan 

pekerjaan baru.
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B. Saran  

Agar semakin banyak orang yang 

meneliti tentang komunikasi keluarga 

mengingat keluarga adalah permulaan 

bagi anak untuk bertumbuh dan 

memperoleh berbagai pendidikan dan 

mengingat pentingnya keharmonisan 

dalam keluarga untuk selalu dijaga. 
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