
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Isi Pesan Moral Simpati dalam Film Pendek 

“Turut Berdukacita” 

5.1.1 Analisis Scene 1 

 

 

 

 

 

Timeline : 00:00:18 - 00:00:33 

Denotasi : 

Ditampilkan adegan suasana di dalam rumah duka dengan latar belakang taman, tampak 

ada sepeda, jemuran baju yang terlipat, meja dan juga kursi kayu berwarna cokelat di sana. Di 

dalam ruangan terdapat empat orang, satu diantara mereka adalah fotografer. Di depan peti jenazah 

terdapat sebuah foto dari mendiang dan dua lilin yang menyala yang diletakkan di sebelah kanan 

dan kiri foto, juga terdapat satu buket bunga. Lalu di bagian kanan dan kiri peti terdapat masing-

masing satu karangan bunga yang terdiri dari bunga lily putih, bunga krisan putih dan juga bunga 

mawar putih. Kemudian seorang pria berpakaian hitam masuk ke dalam rumah duka langsung 

berdiri dan membungkuk di hadapan peti jenazah. Setelah membungkuk ia berbelok ke kanan 

untuk menghampiri istri mendiang yang duduk di dekat pintu pemisah antara rumah dan taman. 

Pria itu bersalaman dengan istri mendiang untuk mengucapkan belasungkawa. 

Konotasi : 

Scene ini menunjukkan rasa simpati dari tamu untuk mendiang dan keluarga yang 

ditinggalkan dengan cara menunduk di depan peti jenazah dan mengucapkan belasungkawa. 



 

Mitos  :  

Membungkuk merupakan salah satu gestur untuk menghormati sesama manusia. 

Membungkuk di depan peti jenazah berarti memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah 

sebelum jenazah dikebumikan. Hal ini diartikan bahwa penghormatan terakhir termasuk bentuk 

rasa sayang dan hormat dari keluarga atau kerabat yang ditinggalkan kepada orang yang sudah 

meninggal.  



 

5.1.2 Analisis Scene 2 

 

 

 

 

 

Timeline : 00:01:31 - 00:01:56 

Denotasi : 

- Visual : Sepasang suami isteri duduk di hadapan Maria di luar rumah dengan latar 

belakang karangan bunga. Suami mengenakan baju t-shirt berwarna hijau tua dan jam 

tangan di pergelangan tangan kanan, sedangkan istrinya mengenakan blouse berwarna biru 

dongker dan sedang memegang makanan yang dibungkus daun pisang. Di atas meja terlihat 

beberapa piring makanan ringan yang disediakan oleh Maria. Di belakangnya terlihat ada 

dua karangan bunga yang berbeda, sebelah kanan ada karangan bunga dari suatu 

perusahaan atau PT. dan sebelah kiri tampak nama orang yang meninggal (NDI 

RUSTAMAN) 

- Audio : 

Tante : Eh, papa kamu kok gak nyoba obat herbal aja? Papinya tante waktu itu minum obat 

herbal 2 bulan berturut-turut minum obat herbal, sekarang sehat. Merknya apa.. Apa ya 

pah? Lupa, tapi bagus loh beneran bagus. Jangan minum-minum obat dokter deh, banyak 

bahan kimianya, bahaya. Ya, jangan minum obat dokter ya. 

Konotasi : 

Scene ini menunjukkan perhatian dari tokoh Tante yang diperlihatkan dengan ia yang 

menceritakan pengalaman pribadinya. Tokoh Tante membandingkan cara pengobatan ayahnya 

yang menggunakan obat herbal dengan mendiang ayah Maria yang menempuh pengobatan dokter. 

 

 



 

Mitos  : 

Obat herbal sering dianggap lebih baik daripada obat kimia (obat dokter) karena sifatnya 

yang alami sehingga banyak masyarakat yang berpikir bahwa obat herbal bebas dari efek samping. 

Namun meskipun berasal dari bahan alami, itu tidak menjamin obat herbal tidak memiliki efek 

samping atau potensi keracunan karena masih perlu uji klinis sebelum dikonsumsi. Jadi, baik obat 

herbal maupun kimia memiliki sisi positif dan negatif masing-masing, yang terpenting harus 

dikonsumsi sesuai dosis dan anjuran dokter. 

  



 

5.1.3 Analisis Scene 3 

 

 

 

 

 

Timeline : 00:03:39 - 00:04:21 

Denotasi : 

- Visual : 

Enam orang tamu duduk di hadapan Maria dengan latar belakang dua karangan 

bunga dan mobil berwarna putih yang sedang parkir. Di skitarnya tampak rumah-rumah 

warga dengan model yang sama, serta ada pepohonan. Tamu 1 seorang wanita mengenakan 

kemeja berarna cokelat, tamu 2 seorang wanita mengenakan kemeja hitam an acamata 

hitam, tamu 3 seorang wanita mengenakan blouse hitam dengan aksesoris berupa kacamata 

hitam, kalung dan gelang di pergelangan tangan kanan. Lalu tamu 4 seorang pria tua 

mengenakan kemeja abu-abu dan kacamata hitam, tamu 5 seorang wanita mengenakan 

blouse hitam, dan tamu 6 seorang pria mengenakan kaos hitam dengan aksesoris berupa 

kacamata hitam dan jam tangan di pergelangan tangan kanan. Mereka berenam tampak 

sedang menikmati nasi kotak, di hadapan mereka juga ada beberapa cemilan dan gelas air 

mineral kemasan. 

- Audio : 

Tamu 2 : soalnya ada pengalaman di tante, baru aja kemaren. Temen tante itu dia gara gara 

diare aja terus minum cuman minum obat diare. 

Tamu 3 : Tiap jam tuh dia minum obat diare, terakhir dia minum 2 tablet terus keracunan, 

dibawa ke rumah sakit, overdosis. Padahal yang sakit suaminya.  

Tante 2 : iyaa dia tuh sehat sehat, yang sakit suaminya. Dia cuci darah sekali berhasil 

Konotasi : 



 

Dalam scene ini, salah seorang tamu membagikan cerita temannya yang belum lama 

meninggal karena overdosis obat. Kelima tamu lainnya ikut mendengarkan dan menanggapi topik 

obrolannya, sementara Maria membersihkan sisa makanan di meja. 

Mitos  : 

Masyarakat umum memiliki kebiasaan untuk mengandalkan satu merk obat tertentu ketika 

sedang sakit dan mengonsumsinya melebihi dosis dengan harapan agar cepat sembuh. Hal ini bisa 

terjadi karena adanya brand awareness di dalam suatu produk sehingga masyarakat merasa familiar 

dan memiliki sugesti tersendiri pada produk (obat) tersebut. Padahal setiap penyakit memiliki 

obatnya masing-masing dan harus dikonsumsi sesuai aturan atau anjuran dokter. 

  



 

5.1.4 Analisis Scene 4 

 

 

 

 

 

 

 

Timeline : 00:04:22 – 00:05:29 

Denotasi :  

- Visual : Seorang pria mengenakan baju koko berwarna hijau tua duduk di hadapan Maria 

dengan latar belakang kain putih yang menandakan bahwa ia sedang duduk di dalam 

ruangan. Di hadapannya ada air mineral kemasan gelas, sekotas tisu, dan beberapa semilan 

di piring. Ia juga menggenggam sapu tangan berwarna cokelat yang ia usapkan ke 

wajahnya.  

- Audio : 

Pria : Pak Andi ini jasanya besar sekali. Waktu ibu saya meninggal, dia yang menyiapkan 

kuburan. Dia bantu urus semuanya. Saya mah apa tanpa beliau? Bahkan minggu ini kita 

masih ngobrol-ngobrol. 

Maria : Udah, gak apa-apa mas. 

Konotasi : Pria tersebut menangis karena sangat kehilangan dan terkejut akan kematian ayah 

Maria yang mendadak. Ia juga menceritakan kebaikan hati ayah Maria semasa hidup yang telah 

membantunya untuk mengurus pemakaman sang ibu.  

Mitos  : Ada istilah dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan dalam budaya jawa 

yang memiliki arti bahwa walaupun bukan keluarga ataupun saudara, tetapi ketika seseorang wafat 

maka kita ikut merasa kehilangan juga. 

  



 

 

5.1.5 Analisis Scene 5 

 

 

 

 

 

Timeline : 00:05:31 - 00:05:44 

Denotasi : 

- Visual : 

Dua teman Maria berjenis kelamin laki-laki dan perempuan duuk di hadapan Maria 

dengan latar belakang dua karangan bunga berbeda dan dua orang tamu lain yang sedang 

berbincang. Mereka tampak sedang mengaduk minuman berwarna merah muda yang 

mereka pegang di tangan kiri. Teman laki-laki Maria mengenakan kemeja hitam dan jam 

tangan di pergelangan tangan kirinya, sementara yang perempuan mengenakan kaos hitam 

lengan pendek. 

- Audio : 

Teman 1 : Maria, lo pasti capek ya? 

Maria  : Ya, sedikit. Aku baru bisa tidur jam 2 pagi 

Teman 2 : Iya mar, kamu jangan lupa banyak-banyak minum vitamin. 

Teman 1 : Iya, nanti kamu sakit. 

Konotasi : 

Kedua teman Maria yang duduk di hadapan Maria merupakan teman lama Maria. Walau 

sudah lama tidak bertemu, mereka tetap memberikan perhatian kepada Maria untuk mengonsumsi 

banyak vitamin sebab Maria bercerita bahwa dirinya baru bisa tidur pukul 2 pagi. 



 

Mitos  :  

Banyak orang meyakini bahwa mengonsumsi banyak vitamin mampu menghilangkan rasa 

sakit. Vitamin memang berfungsi untuk membantu mengatur metabolisme dan menjaga kekebalan 

tubuh, namun terlalu banyak mengonsumsi vitamin bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan 

baru. Jadi, fungsi vitamin sebenarnya adalah sebagai pelengkap asupan makanan saja, bukan 

sebagai pengganti obat maupun mencegah penyakit. 

  



 

5.1.6 Analisis Scene 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timeline : 00:08:08 - 00:08:53 

Denotasi : 

- Visual : 

Empat orang tamu duduk di hadapan Maria dengan latar belakang kain putih. 

Empat tamu itu diantaranya dua laki-laki dan dua perempuan. Satu laki-laki mengenakan 

kemeja hitam dan kacamata, sementara satunya tampak lebih tua mengenakan kaos hitam 

bergambar dan kacamata. Lalu dua tamu lainnya, satu mengenakan kaos biru dan cardigan 

hitam sementara yang satu mengenakan kaos berwarna merah marun dan jaket kulit hitam. 

Di hadapan mereka terdapat beberapa cemilan di piring, beberapa gelas air mineral 

kemasan dan kotak tisu yang kosong. 

- Audio : 

Om : Mar, dulu itu mamamu itu sempet om kejar-kejar. Mamamu yang paling cantik di 

kampus, tapi ya om kalah sama papamu. 

Tante : Hey, ngawur kamu! 



 

Om : Yaa emang iya kok. Biar mamanya tau kalau mamanya itu dulu cantik luar dalem. 

Konotasi : 

Dalam scene ini tokoh Om mulai membicarakan masa lalunya dengan ibu Maria. Dua tamu 

lain tampak mendengarkan cerita Om, sementara sorang tamu perempuan yang duduk di sebelah 

Om langsung menepis lengan Om. Tokoh Tante mengingatkan Om untuk tidak membicarakan hal 

yang tidak perlu dibahas ketika melayat.. 

Mitos  :  

Saat melayat tentu banyak kerabat dan sahabat yang datang untuk memberikan 

penghormatan terakhir dan mendoakan mendiang, juga menghibur keluarga yang ditinggalkan. 

Berkumpulnya orang-orang di momen tersebut sering menimbulkan tradisi baru yaitu reuni 

dadakan. Reuni dadakan adalah bertemunya kembali teman sekolah atau kawan seperjuangan 

setelah berpisah cukup lama tanpa direncakan sebelumnya, biasanya reuni dadakan muncul di saat 

melayat dan undangan pernikahan. Dalam reuni ini timbul obrolan untuk bernostalgia atau 

mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dialami di masa lalu. 

 

5.2 Mitos Simpati Dalam Film Pendek “Turut Berdukacita” 

Pada film pendek “Turut Berdukacita” ini, peneliti menemukan beberapa mitos yang 

menunjukkan adanya simpati. Mitos pada scene pertama yang terdapat pada film pendek “Turut 

Berdukacita” adalah adanya kebiasaan menunduk di depan peti jenazah sebagai penghormantan 

terakhir, yang mana hal ini merupakan bentuk dari rasa sayang dan hormat dari pelayat kepada 

pihak keluarga yang berduka. Membungkuk biasanya dilakukan oleh orang yang lebih muda 

kepada orang yang lebih tua atau dari orang yang dianggap lebih rendah derajatnya kepada orang 

yang dianggap lebih tinggi derajatnya sebagai wujud gestur rasa hormat. Namun apabila 

membungkuk dilakukan di hadapan peti jenazah maka hal itu menjadi budaya untuk memberi rasa 

hormat kepada almarhum untuk yang terakhir kali. 

Mitos kedua pada film pendek “Turut Berdukacita” adalah anggapan bahwa obat herbal 

atau pengobatan alternatif lebih aman dibandingkan dengan obat medis. Masyarakat kita percaya 

bahwa obat herbal lebih aman dikonsumsi karena terbuat dari bahan alami dan tanpa efek samping, 



 

padahal menurut dr. Ratna Asih masih banyak tanaman herbal yang penggunaannya harus tepat 

dan diuji secara klinis. Di dalam scene ini, rasa simpati timbul dari tokoh Tante kepada Maria 

berupa perhatian agar Maria tidak mengonsumsi obat medis dengan harapan tidak terkontaminasi 

dengan bahan kimia. Walaupun sikap ini ditunjukkan melalui hal yang bersifat negatif yakni 

seolah menyalahkan Maria atas keterlambatannya dalam berobat dan tidak mencoba obat herbal, 

namun sebenarnya hal tersebut bermaksud untuk memberikan rasa sayang dan peduli terhadap 

sesama manusia. 

Mitos ketiga yang ada di dalam film pendek ini yaitu kebiasaan dari masyarakat yang selalu 

mengandalkan satu merk obat tertentu ketika sedang sakit. Hal ini terjadi karena suatu produk 

berhasil dalam melakukan brand awareness  yakni mengenalkan produknya ke khalayak umum, 

sehingga produk tersebut familiar dan memiliki sugesti tersendiri. Kebiasaan ini juga muncul 

ketika orang tersebut menderita suatu penyakit yang berulang, sehingga dirinya merasa tidak perlu 

pergi ke dokter untuk memeriksakan diri. Masyarakat kita secara tidak langsung bersugesti pada 

merk tertentu sehingga yakin akan sembuh dengan mengonsumsi obat tersebut. Padahal tidak 

semua obat cocok untuk semua penyakit dan harus dikonsumsi sesuai anjuran dokter. 

Scene keempat adalah adanya istilah dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan 

dalam budaya jawa, yang memiliki arti bahwa walaupun bukan keluarga ataupun saudara, tetapi 

ketika seseorang wafat maka kita ikut merasa kehilangan juga. Hal ini berarti kegiatan melayat 

atau perasaan duka bias datang kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang sebelumnya pernah 

dibantu atau memiliki kenangan baik dengan almarhum. 

Scene kelima berisikan adanya keyakinan dari masyarakat bahwa mengonsumsi banyak 

vitamin mampu menghilangkan ataupun mencegah rasa sakit. Padahal sebenarnya vitamin bukan 

sejenis obat yang mampu mencegah penyakit, melainkan pelengkap asupan makan. Scene ini 

menunjukkan sikap simpati dari teman-teman Maria yang menyuruh Maria minum vitamin agar 

tidak sakit sebab mereka tahu Maria kelelahan. 

Kemudian mitos yang terakhir adalah reuni atau nostalgia ketika melayat. Melayat 

merupakan salah satu momen dimana sering terjadi reuni. Walaupun terdengar seperti anomali di 

tengah duka, namun itu terjadi secara natural sebab banyaknya kerabat lama yang kembali 

berkumpul di rumah duka. 



 

Dari mitos-mitos yang sudah dijabarkan pada tiap scene di atas, maka dapat diambil sebuah 

mitos besar. Mitos besar merupakan kesimpulan mitos yang mencakup mitos-mitos kecil dari 

potongan scene yang sudah dianalisis. Mitos besar yang terdapat dalam film pendek ini yaitu 

bentuk penyampaian simpati dalam perkataan dan tidakan tidak selalu enak untuk didengar dan 

dilihat. Dalam mengungkapkan simpati dukacita, setiap orang mengekspresikannya dengan cara 

yang berbeda-beda. Ada yang melalui tindakan langsung, ada juga yang mengekspresikannya 

dengan perkataan. Begitu pula yang terjadi di dalam film pendek ini, para pelayat menampilkan 

sikap simpati yang beragam yang ditujukan untuk keluarga yang sedang berduka. 

Dalam kegiatan melayat yang termasuk perkataan yang enak didengar adalah kata-kata 

yang mengandung kalimat positif, menghibur, dan memotivasi. Sementara yang tidak enak 

didengar adalah perkataan yang mngandung canda tawa, gosip, cacian, dan makian. Lalu dalam 

kategori tindakan yang enak dilihat dalam bersimpati di rumah duka yaitu tindakan dengan pakaian 

dan aksesoris para tamu tidak mencolok, berjabat tangan lalu mengucapkan belasungkawa, 

memeluk keluarga yang ditinggalkan, mimik wajah sedih, dan fokus mendengarkan cerita dari 

keluarga yang ditinggalkan. Sementara yang tidak enak dilihat adalah mimik wajah bahagia, gestur 

mengabaikan tuan rumah, asyik makan sambil bercerita, tertawa, bermain gadget, dan memotret 

jenazah lalu diunggah ke media sosial tanpa seizin keluarga. 

Ditunjukkan di scene pertama, seorang pelayat menunduk untuk memberi penghormatan 

terakhir bagi jenazah. Sikap menunduk ini adalah contoh simpati yang enak dilihat yang 

digambarkan dalam film pendek “Turut Berdukacita”. Sementara itu di scene selanjutanya 

ditunjukkan sekumpulan kerabat yang bergosip, membandingan riwayat hidup seseorang, dan 

memberi saran yang sia-sia termasuk contoh simpati yang tidak enak didengar. Meskipun dalam 

penyampaiannya tidak selalu enak didengar dan dilihat, hal-hal tersebut memiliki tujuan yang 

sama yaitu menunjukkan rasa simpati ketika melayat. 

 

5.3 Pembahasan Analisis Pesan Moral Simpati Dalam Film Pendek “Turut Berdukacita” 

Penelitian ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Semiotika adalah ilmu tentang 

tanda-tanda yang mempelajari fenomena sosial-budaya. Roland Barthes adalah seorang ahli 

semiotika Perancis yang berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang 



 

mencerminkan asumsi masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Dalam Sobur (2013:15), Roland 

Barthes mendefinisikan semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. 

Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan petanda yaitu denotasi dan konotasi. 

Barthes menjelaskan bahwa denotasi merupakan orders of signification tingkat pertama yang 

merupakan makna yang paling nyata dari sebuah tanda atau makna yang sebenarnya, sedangkan 

konotasi merupakan tingkatan kedua yang melibatkan perubahan asosiatif dalam arti kata-kata. 

Kemudian Barthes juga melihat adanya aspek mitos yang menandai suatu budaya masyarakat yang 

berlangsung. 

Melalui penjelasan di atas, diperoleh hasil analisis berupa makna denotasi, konotasi, dan 

mitos yang berkaitan dengan pesan moral simpati yang terdapat dalam film pendek “Turut 

Berdukacita”. Film pendek “Turut Berdukacita” karya HoreBesokLibur yang diunggah di 

YouTube pada tanggal 13 Desember 2020 telah ditonton sebanyak 255.972 kali. Film Pendek 

“Turut Berdukacita” juga berhasil masuk dan memenangkan beberapa kategori penghargaan 

diantaranya: 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. Film karya Winner Wijaya yang diproduksi 

oleh HoreBesokLibur ini menceritakan tentang Maria yang menceritakan kronologi kematian 

ayahnya berulang kali kepada para pelayat. Melalui analisis yang dilakukan penulis pada film ini 

terdapat beberapa adegan pesan moral simpati yang dapat diambil. 

Pada film pendek “Turut Berdukacita” karya HariBesokLibur ini menghasilkan denotasi 

seorang perempuan muda menjawab dan menjelaskan kronologi kematian sang ayah dengan 

mengenakan kaos lengan panjang berwarna hitam dengan latar beberapa karangan bunga dari 

pelayat dan kain putih. Terdapat juga satu peti jenazah di dalam rumah dengan latar belakang 

karangan bunga dan foto almarhum yang dipajang di atas meja. 

Kemudian konotasi pada film ini menghasilkan bahwa simpati yang ditampilkan pada 

setiap scene diperlihatkan dengan tindakan dan perkataan. Seperti di awal film terdapat tamu yang 

menunduk di depan peti jenazah ayah Maria untuk memberikan penghormatan terakhir dan 



 

menyalami keluarga yang berduka. Simpati ditunjukkan dengan tindakan yang positif. Lalu 

selanjutnya para pelayat yang meminta Maria untuk tidak makan masakan berlemak agar tidak 

berakhir seperti ayahnya. Ada pula yang memberikan saran agar sang ayah dirawat di rumah sakit 

Singapore, namun saran ini bersifat sia-sia karena ayah Maria sudah meninggal. Simpati ini 

ditunjukkan dengan perkataan yang kurang enak didengar. 

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa film pendek “Turut Berdukacita” karya 

HoreBesokLibur memiliki analisis yaitu sikap simpati yang disampaikan melalui perkataan dan 

tindakan tidak selalu enak didengar dan dilihat. Meskipun ditunjukkan dengan bergosip atau 

menyalahkan satu dengan yang lain, namun mereka memiliki rasa simpati terhadap satu sama lain. 

Dalam film pendek “Turut Berdukacita” para tokoh memiliki rasa simpati walaupun mayoritas 

memiliki sikap yang kurang enak dilihat dan tutur kata kurang enak didengar. Seperti sebuah 

peribahasa dalam bahasa Jawa yakni dudu sanak dudu kadang, yen mati kelangan yang memiliki 

arti bahwa meskipun bukan saudara ataupun keluarga, namun ketika wafat tetap merasa 

kehilangan. Dalam film pendek ini digambarkan para tamu yang merupakan teman ataupun rekan 

kerja keluarga Maria tetap datang untuk berduka meskipun mereka bukan saudara/keluarga Maria. 

Dalam film juga memiliki pesan moral yaitu harus berhati-hati dalam berkata-kata seperti 

melontarkan perkataan yang bersifat positif, memotivasi dan menghibur serta bertindak untuk 

tidak menampilkan ekspresi bahagia, tertawa, bergosip, asyik dengan kelompoknya dan memotret 

jenazah tanpa seizin keluarga ketika sedang melayat agar tidak menyinggung keluarga yang 

sedang berduka. Hal tersebut juga ada dalam peribahasa jawa yakni ngono ya ngono, ning ojo 

ngono yang artinya boleh saja berperilaku sesuka hati, namun jangan sampai melanggar nilai atau 

norma yang bisa merugikan orang lain, atau dalam hal ini adalah keluarga Maria. Sikap yang 

ditunjukkan oleh para pelayat dalam film pendek ini sering dilakukan secara tanpa sadar oleh 

masyarakat di kehidupan sehari-hari.  
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