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Analisis Semiotik Pesan Moral Dalam Film Sebelum Pagi Terulang Kembali 

(Analisis Semiotik Pendekatan Charles Shander Peirce) 

 

Skripsi ini membahas tentang pesan moral yang terdapat dalam Film Sebelum 

Pagi Terulang Kembali dengan analisis semiotik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pesan-pesan moral yang terdapat dalam Film Sebelum Pagi Terulang 

Kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

semiotik dengan pendekatan teori Charles Shander Peirce yaitu interpritant, 

object dan representamen (ikon, indek dan simbol), pengumpulan data 

menggunakan tenik dokumentasi dan observasi dengan scene baik secara visual 

maupun verbal dan analisis datanya bersifat kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Film Sebelum Pagi Terulang Kembali ini mengandung pesan 

moral dalam berbagai sisi kehidupan melalui tanda-tanda yang muncul baik visual 

maupun verbal di dalam masing-masing ceritanya. Tokoh yang sering muncul 

dalam film ini adalah Yan. Kehadiran Yan pada scene yang diambil menjadi tanda 

bahwa ia adalah tokoh yang menjadi pemeran utama. Peran Yan yang menjadi 

salah satu tokoh utama ini memang banyak muncul dalam scene dan menjadi 

simbol sebagai Bapak yang bertanggung jawab, sabar, jujur dan bermoral 

terhadap keluarganya. Tokoh yang juga sering muncul yaitu Satria yang 

merupakan anak kandung dari Yan. Kehadiran Satria di beberapa scene menjadi 

tanda bahwa ia adalah salah satu tokoh utama pada film ini. Peran Satria yang 

menjadi salah satu tokoh utama (antagonis) yang banyak muncul pada scene dan 

menjadi simbol sebagai anak yang tidak patut dicontoh, anak yang sangat 

ambisius sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu, tidak 

memperdulikan keluarga, tidak jujur, melibatkan keluarga dalam urusan pekerjaan 

bisnisnya, melakukan tindak suap (KKN), tidak ikhlas dalam menolong dan anak 

yang tidak bermoral. Dengan ditujukannya film ini untuk semua kalangan umur 

hendaklah movie maker mengemas dengan baik agar penonton tidak salah 

memahami tanda-tanda yang ada di dalam film tersebut. 
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