
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era yang serba canggih seperti sekarang, penyebaran informasi dapat dengan sangat mudah 

dan cepat diperoleh masyarakat melalui media massa. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

media massa pun berkembang sehingga masyarakat bisa memilih media yang diinginkan untuk 

mendapatkan informasi dengan jelas seperti majalah, radio, televisi, bahkan hingga film. Media 

massa berperan penting dalam menyampaikan informasi yang efektif, baik secara langsung 

maupuni tidak langsung. 

Berbeda dengan radio, televisi, dan media elektronik lain yang sangat cepat dalam 

menyebarkan informasi, film menyampaikan informasi secara eksplisit maupun implisit dalam 

kurun waktu tertentu tergantung isu yang diangkat. Hal ini dikarenakan proses pembuatan film 

yang panjang seperti mencari ide, menulis naskah, membaca naskah, syuting, editing hingga pada 

akhirnya hasil dari proses panjang tersebut disebar ke masyarakat luas secara komersial melalui 

bioskop ataupun di platform lain yang memungkinkan untuk mencakup sasarannya. 

Film termasuk media massa yang ampuh karena bersifat audio visual (gambar dan suara) yang 

hidup, sehingga membuat penonton seolah-olah dapat menembus ruang dan waktu bahkan 

mempengaruhi audiens. Film termasuk salah satu media hiburan bagi masyarakat dengan 

menampilkan tontonan yang bervariasi jenis dan kategorinya karena menampilkan seni estetika. 

Selain menghibur, film juga mengedukasi masyarakat melalui pesan yang disampaikan yakni 

berupa pesan moral, pendidikan, informasi, dan lainnya sebagainya Melalui pendekatan yang 

berbeda, film mampu menarik perhatian masyarakat terhadap berbagai muatan masalah yang 

terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah nilai simpati. Simpati merupakan kemampuan 

untuk peduli ataupun perasaan iba dengan apa yang orang lain rasakan.1 

                                                             
1 https://www.merdeka.com/trending/empati-adalah-paham-perasaan-orang-lain-secara-emosional-ini-macam-
dan-manfaatnya-kln.html diakses pada Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 11.09 WIB 

https://www.merdeka.com/trending/empati-adalah-paham-perasaan-orang-lain-secara-emosional-ini-macam-dan-manfaatnya-kln.html
https://www.merdeka.com/trending/empati-adalah-paham-perasaan-orang-lain-secara-emosional-ini-macam-dan-manfaatnya-kln.html


 

Pada tahun 2020, virus corona atau COVID-19 tersebar secara luas ke seluruh dunia yang 

mengakibatkan banyak masalah di bidang ekonomi, pendidikan dan elemen lainnya.2 Kebijakan 

pemerintah dalam menangani wabah ini dengan cara lockdown dan isolasi diri di rumah masing-

masing, semua kegiatan menyangkut pekerjaan dan sekolah dilakukan secara daring (online) atau 

yang lebih dikenal dengan istilah WFH (Work From Home).3 Tetapi, kebijakan ini juga memberi 

efek negatif di beberapa masyarakat, salah satunya tutupnya akses hiburan baik tempat wisata 

maupun mall dan bioskop sehingga diterapkan New Normal dimana masyarakat sudah bisa 

beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan.4 Maka dari itu para pekerja seni 

menyiasatinya dengan merilis karya mereka secara online, YouTube adalah salah satu medianya. 

Film pendek “Turut Berdukacita” diproduksi oleh Hore Besok Libur dan disutradarai oleh 

Winner Wijaya yang diunggah pada 13 Desember 2020. Film dengan durasi sepanjang 10 menit 

54 detik ini menceritakan tentang sosok Maria yang berulang kali mengisahkan kronologi 

meninggalnya sang ayah kepada para tamu. Perilisan film pendek ini mendapat banyak respon 

positif dari penonton yang bisa dilihat di kolom komentar, hingga saat ini film pendek “Turut 

Berdukacita” telah mencapai 258.541 penonton dan lebih dari 19.000 likes.5 Walaupun dirilis 

secara online pada tahun 2020, namun kenyataannya film pendek “Turut Berdukacita” sudah dirilis 

secara offline pada tahun 2018 untuk diikutsertakan ke dalam berbagai festival film. 

Dari segi kualitas, film pendek “Turut Berdukacita” berhasil masuk ke dalam banyak 

penghargaan, antara lain Best Fiction Film – UCIFEST 9, Japan Foundation Jakarta Prize – 

Digiccon 6 2018, Special Mention – RelOzInd! Australia – Indonesia, Short Film Festival and 

Competition 2018, Finalist 12th Hellofest 2018, Nominated for Best Film – Festcil 2018, Official 

Selection di Sewon Screening #4, Balinale Bali International Film Festival 2018, UMN Screen 

2018, Pesta Film Solo 8, Parade Film MMTC 5, Indonesia Raja 2018, Festival Film Lampung 

2018, Tebas Award 2018, UI Film Festival 2018, dan Ramaidamai Festival 2019.6  

                                                             
2 https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/04/090100665/capai-1-juta-kasus-bagaimana-virus-corona-
menyebar-ke-seluruh-dunia-?page=all diakses pada Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 11.20 WIB 
3 https://tirto.id/anies-terapkan-psbb-di-jakarta-mulai-10-april-eLLG diakses pada Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 11.27 
WIB 
4 https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg diakses pada 
Sabtu, 19 Juni 2021 pada pukul 11.39 WIB 
5 Data per tanggal 12 Oktober 2022 pukul 20.17 WIB. 
6 https://www.medcom.id/hiburan/film/4KZz2z6K-sutradara-tak-menyangka-film-turut-berdukacita-tuai-pujian 
diakses pada Sabtu, 19 Juni 2021 pukul 11.32 WIB. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/04/090100665/capai-1-juta-kasus-bagaimana-virus-corona-menyebar-ke-seluruh-dunia-?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/04/090100665/capai-1-juta-kasus-bagaimana-virus-corona-menyebar-ke-seluruh-dunia-?page=all
https://tirto.id/anies-terapkan-psbb-di-jakarta-mulai-10-april-eLLG
https://tirto.id/apa-itu-new-normal-dan-bagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg
https://www.medcom.id/hiburan/film/4KZz2z6K-sutradara-tak-menyangka-film-turut-berdukacita-tuai-pujian


 

Semua adegan dalam film pendek “Turut Berdukacita” pasti memiliki makna hal ini bisa 

dilihat dari tanda visual (gambar, bahasa non verbal, gestur, dan mimik wajah) dan tanda audio 

(suara, bahasa verbal, dialog tokoh, musik, dan sound effect) yang mendukung jalan cerita di film 

ini. Di dalam cerita terdapat simbol-simbol yang bertujuan untuk menyampaikan makna pesan 

moral simpati kepada masyarakat yang menonton film tersebut. Beberapa perlakuan yang didapat 

dari para tokoh pendukung terhadap Maria menanyakan hal yang serupa juga menarik perhatian 

penulis untuk meneliti apakah terdapat pesan moral di dalamnya sebab pola masyarakat kita yang 

kurang bersimpati ketika sedang berada di rumah duka dan tanpa sadar menjadi sebuah budaya. 

Dilihat dari pencapaian film pendek “Turut Berdukacita” dari segi kuantitatif maupun kualitatif 

tersebut membuat film ini menarik untuk dikaji dari segi ilmu komunikasi, terlebih pada makna 

pesan moral simpati yang terkandung. Untuk itu peneliti menggunakan metode analisis semiotika 

Roland Barthes sebagai alat analisis yang mempelajari tentang simbol dan tanda. Hal ini didasari 

karena film merupakan suatu bentuk pesan komunikasi. Di dalam sebuah film, semiotika 

digunakan dalam hal aspek visual dan tanda-tanda karena memiliki makna tertentu. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana analisis pesan moral simpati dalam film pendek “Turut Berdukacita” (2018) 

dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Menjelaskan isi pesan moral simpati dalam film pendek “Turut Berdukacita” (2018) dengan 

menggunakan teori semiotika Roland Barthes. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasili penelitian diharapkan dapat menambah kajian pemikiran bagi pengembangan 

ilmu komunikasi terutama yang berkaitan dengan pengembangan studi analisis pada 

media film. 

 

 

 



 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Selain untuk menunjukkan pesan moral simpati yang terkandung di dalam film pendek 

“Turut Berdukacita”, hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kita 

untuk bersimpat terhadap sesama. 

1.5 Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada bagaimana penyampaian isi pesan moral 

simpati yang terdapat di dalam film pendek “Turut Berdukacita” (2018) agar fokus penelitian tidak 

meluas. 

1.6 Konsep yang digunakan 

1. Simpati berasal dari bahasa Yunani yakni sympatheia yang merupakan gabungan kata syn 

yang berarti bersama-sama dan panthos yang berarti penderitaan. Menurut Eisenberg 

(2000) melalui GramediaBlog, simpati adalah serangkaian proses interaksi sosial yang 

timbul dari adanya kejadian tertentu sehingga memunculkan respons terhadap perasaan 

yang dirasakan oleh individu lain yang sedang menderita serta memerlukan bantuan. 

Secara singkat simpati adalah suatu sikap peduli dan kasih sayang seseorang terhadap 

orang lain. 

2. Film pendek “Turut Berdukacita” merupakan salah satu film pendek karya Winner Wijaya 

(Hore Besok Libur) yang berhasil masuk ke dalam 15 ajang penghargaan pada tahun 2018, 

kemudian dirilis secara online pada tahun 2020 melalui YouTube. Film pendek “Turut 

Berdukacita” masuk ke dalam genre drama yang menghadirkan konflik yang melibatkan 

beberapa tokoh di dalamnya. 

3. Semiotika adalah ilmu tentang tanda dan makna.7 Di dalam sebuah film, tanda dapat 

ditemukan berupa visual (gambar, bahasa non-verbal, gestur, mimik wajah, wardrobe, dan 

lighting) dan audio (suara, bahasa verbal, dialog tokoh, musik, sound effect). Tanda-tanda 

tersebut yang membentuk alur dalam sebuah film. 

Pesan (Hafied, 2004: 14) adalah serangkaian isyarat atau simbol yang diciptakan oleh seseorang 

untuk maksud tertentu dengan harapan penyampaian tersebut dapat menimbulkan sesuatu. Moral 

adalah tindak baik buruk manusia sebagai manusia (Suseno, 1987: 19). Dari kedua pengertian 

                                                             
7 Kriyanto, Op.Cit., hal 265 dalam Rani, Riska Rahma. 2019. Analisis Gaya Bahasa Dalam Film Dilan 1990. Skripsi. 
Palembang: UIN Raden Fatah. 



 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesan moral adalah serangkaian informasi yang berisikan 

tentang ajaran baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia di dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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