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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

 Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir 

dalam memecahkan masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori sebagai 

landasan berpikir yang menunjukkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah 

yang akan diteliti.
7
 

 Teori merupakan himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi 

yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan 

relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.
8
 

1. Media Massa 

Media massa adalah suau istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920an 

untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus di desain untuk mencapai 

masyarakat yang sangat luas
9
 

Untuk berlangsungnya komunikasi massa diperlukan saluran yang 

memungkinkan disampaikannya pesan kepada khalayak yang dituju. Saluran 

adalah media massa, yaitu sarana teknis yang memungkinkan terlaksananya 

proses komunikasi massa tertentu. Media massa menurut bentuknya dapat 

dikelompokkan atas :  

a. Media cetak (printed media) yang mencakup surat kabar, majalah, buku, 

pamflet, brosur dan sebagainya. 

b. Media elektronik, seperti radio, televisi, film, slide, video, dan lain-lain. 

                                                             
7
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Pers, 

1997). Hlm 40 
8
Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta : Kencana). Hlm 45 

9
Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa , pada tanggal 20 Maret 2017 

http://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
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Media massa mempunyai karakter tertentu, yang tidak bisa disamain oleh 

media massa yang lain. Media cetak, maupun memuat peristiwa secara lengkap 

sampai kepada detil-detilnya, dan bisa disimpan dan dibaca ulang. Namun sifat 

komunikasinya masih tertunda. Radio bisa menyiarkan berita secara cepat dan 

langsung, namun sifat beritanya hanya sekilas, dan seringkali tidak mampu diingat 

secara baik oleh audiens. Radio juga hanya bersifat audio. Namun radio mampu 

menghadirkan efek „theatre of mind‟, yaitu audiens mampu berimajinasi lebih 

jauh tentang apa yang mereka dengarkan. Foto mampu menghadirkan gambar 

peristiwa secara komprehensif, tanpa ditambah dan dikurangi. Foto mampu 

melengkapi berita, dan menambah legitimasinya. Televisi mampu menjawab 

kekurangan radio, kesan audio visual mampu dihadirkan, namun informasi yang 

dihasilkan juga masih bersifat sekilas, tidak mendalam. Film tidak bisa menjawab 

kebutuhan berita, namun film mampu merekan kejadian secara audio visual dan 

bisa diputar berulang-ulang. Film juga bisa dipakai sebagai sarana penyampaian 

pesan secara fiktif, melalui pengaturan skenario dan penyutradaraan.
10

 

2. Film 

Film adalah gambar yang bergerak (moving picture). Menurut Effendy film 

diartikan sebagai hasil budaya dan sebagai alat ekspresi kesenian. Film sebagai 

media komunikasi massa yang merupakan hasil dari berbagai teknologi rekaman 

suara, kesenian, baik seni rupa, teater, sastra, dan arsitektur serta musik. 

 Dalam kaitannya dengan kemampuan film untuk tumbuh dan berkembang 

sangat bergantung kepada kondisi bagaimana unsur-unsur cangkokan teknologi 

dan unsur seni dapat dipadukan sehingga pada akhirnya menghasilkan film yang 

berkualitas.
11

 

 Dalam perspektif komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan-pesan 

yang disampaikan dalam komunikasi yang memahami hakikat, fungsi, dan 

effeknya. Perspektif ini memerlukan pendekatan yang terfocus pada film sebagai 

                                                             
10

Julita E J Purba, Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesi Geisha Dalam Film Memoris Of Geisha, 

(Medan :Jurnal, 2009) Hlm 15 
11Ibid. 
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proses komunikasi, di samping itu dengan meletakkan film dalam konteks sosial, 

politik, dan budaya dimana proses komunikasi itu berlangsung, sama artinya 

dengan memahami preferensi penonton yang pada gilirannya menciptakan citra 

penonton film.
12

Film atau motion pictures ditemukan dari hasil pengembangan 

prinsip-prinsip fotografi dan proyektor.
13

 

 Menurut Effendy jenis-jenis film berdasarkan sifatnya adalah : 

1. film cerita (story film) 

2. film berita (newsreel) 

3. film documenter (documentary film) 

4. film kartun cartoon film) 

Film yang dipertunjukkan di gedung bioskop adalah film teaktrial yang 

mempunyai persamaan dengan televisi dalam hal sifatnya yang audio visual, 

hanya saja dibedakan pada mekanik dan non elektronik dalam proses 

komunikasinya dan dalam fungsinya rekreatif, edukatif, persuasif (non 

informatif).
14

 

3. Persepsi 

a) Pengertian Persepsi 

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal 

dari bahasa latin perception dari percipere yang artinya menerima atau 

mengambil. Persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara 

seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau 

pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
15

 

Secara teoritis, Solso dkk menyatakan bahwa persepsi yakni melibatkan 

kognisi tingkat tinggi dan menginterpretasikan informasi sensorik. Mengacu pada 

                                                             
12

Budi Irawanto, Film, Ideologi, dan Militer, (Yogyakarta : Media Pressindo, 1999) Hlm 11 
13

Elvinaro Ardianto, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 

2005) Hlm 135 
14
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15

Alex Sobur, Psikologi Umum, (Bandung : Pustaka Setia, 2003) Hlm 445 



12 

 

interpretasi hal-hal yang kita indera. Ketika kita membaca buku, mendengarkan 

Ipod, dipijat orang, mencium farfum, atau mencicipi sushi. Kita mengalami lebih 

dari sekedar stimuli sensorik. Kejadian-kejadian sensorik tersebut diproses sesuai 

pengetahuan kita tentang dunia, sesuai budaya, pengharapan, bahkan disesuaikan 

dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal tersebut memberikan makna 

terhadap pengalaman sensorik sederhana dan itulah persepsi.
16

 

Persepsi adalah cara kita menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah 

diproses oleh sistem inderawi kita. Dengan kata lain persepsi adalah proses 

memberi makna pada sensasi. 
17

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Bimo Walgito:  

“Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap 

rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan 

sesuatu yang berarti dan merupakan aktifitas yang integreted dalam diri 

individu. Karena merupakan aktifitas yang integreted, maka seluruh 

pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri inividu aktif berperan dalam 

persepsi itu”
18

 

 Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli). 

Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari 

persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya 

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori. Persepsi 

diartikan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Persepsi tidak 

hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tetapi juga pada pengalaman 

dan sikap individu. Pengalaman dapat diperoleh dari semua pengamatannya di 

masa lampau atau dapat juga dipelajari, karena dengan belajar seseorang akan 

dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan 

                                                             
16

Solso, dkk, Psikologi Kognitif, (Jakarta : Erlangga, 2007). Hlm 75 
17

Mardiah Rubani, Psikologi Komunikasi, (Pekanbaru : UR Press, 2010). Hlm 116 
18

Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : Andi, 2004). Hlm 54 
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membentuk suatu pandangan yang berbeda sehingga menciptakan proses 

pengamatan yang berbeda pula. 

 Sementara menurut Brian Fellows persepsi meliputi pengindraan (sensasi) 

melalui alat-alat indra kita (yakni indra peraba, indra penglihat, indra pencium, 

indra pengecap, atau indra pendengar), atensi dan interpretasi. Sensasi merujuk 

pada pesan yang dikirimkan ke otak lewat penglihatan, pendengaran, sentuhan, 

penciuman dan pengecapan. Persepsi manusia sebenarnya terbagi dua yaitu 

persepsi terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. 

Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat 

dinamis. Persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan 

kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat 

emosional, sehingga penilaian terhadap mereka mengandung resiko.
19

 

 Persepsi pada dasarnya merupakan suatu proses yang terjadi dalam 

pengamatan seseorang terhadap orang lain. Persepsi juga bisa diartikan sebagai 

proses. Pemahaman terhadap suatu informasi yang disampaikan oleh orang lain 

yang sedang saling berkomunikasi, berhubungan atau bekerjasama, jadi setiap 

orang tidak lepas dari proses persepsi. Kita biasanya menganggap bahwa kita bisa 

melihat hal-hal yang benar-benar faktual atau nyata didunia sekitar kita. Kita 

mengira bahwa benda-benda yang kita lihat atau persepsi adalah hal-hal yang 

nyata, sedangkan hal-hal lain seperti ide dan teori merupakan sesuatu yang kurang 

nyata, bagi setiap orang apa yang dipersepsikan adalah kenyataan.
20

 

 Persepsi itu bersifat kompleks dengan pesan yang akhirnya memasuki otak 

kita dan apa yang terjadi di luar dapat sangat berbeda dengan apa yang mencapai 

otak kita. Mempelajari bagaimana dan mengapa pesan-pesan ini berbeda sangat 

penting dalam memahami komunikasi. Kita dapat mengilustrasikan bagaimana 

persepsi bekerja dengan menjelaskan tiga langkah yang terlibat dalam proses ini. 

                                                             
19

Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Syatu Pengantar, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005). 

Hlm 168 
20

David Matsumono, Pengantar Psikologi Lintas Budaya, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2004) 
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Tahapan-tahapan ini tidak saling terpisah, dalam kenyataan ketiganya bersifat 

kontiniu, bercampur baur, dan bertumpang tindih satu sama lain (lihat gambar), 

Gambar 2.1 

Proses Persepsi 

 

 

 

 

Sumber : Sobur, 2003 : 449 

1. Terjadinya stimulasi alat indra 

Pada tahap pertama, alat-alat indra di stimulasi (dirangsang), kita mendengar 

suara musik, kita melihat orang yang telah lama tidak kita jumpai, kita mencium 

farfum orang yang berdekatan dengan kita. Meskipun memiliki kemampuan 

pengindraan untuk merasakan stimulus (rangsangan), kita tidak selalu 

menggunakannya, sebagai contoh, bila kita melamun di kelas, anda tidak 

mendengar apa yang dikatakan dosen sampai dia memanggil nama anda, barulah 

anda sadar. Anda tahu bahwa anda mendengar nama anda disebut-sebut tetapi 

anda tidak tahu apa penyebabnya. 

2. Stimulasi terhadap alat indra diatur 

Pada tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra diatur menurut berbagai prinsip. 

Salah satu prinsip yang sering digunakan adalah prinsip proksimitas atau 

kemiripan. Orang atau pesan yang secara fisik mirip satu sama lain dipersepsikan 

bersama-sama atau sebagai satu kesatuan (unity). Kita mempersepsikan orang 

yang sering bersama-sama sebagai satu unity (sebagai satu pasangan). Prinsip lain 

adalah kelengkapan (closure), kita memandang atau mempersepsikan suatu 

gambar atau pesan dalam kenyataan lengkap sebagai gambar atau pesan yang 

Terjadinya 

Stimulasi 

alat indra 

Stimulus alat 

indra dievaluasi- 

ditafsirkan 

Stimulus 

alat indra 

diatur 
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lengkap, sebagai contoh kita mempersepsikan gambar potongan lingkaran sebagai 

lingkaran penuh meskipun sebagian dari lingkaran itu tidak ada. Atau kita akan 

mempersepsikan serangkaian titik atau garis putus yang ditata dalam pola 

melingkar sebagai lingkaran. 

3. Stimulasi alat indra ditafsirkan-dievaluasi 

Langkah ketiga dari proses perseptual adalah penafsiran-evaluasi. Kedua istilaj 

penafsiran-evaluasi digabungkan untuk menegaskan bahwa keduanya tidak dapat 

dipisahkan. Langkah ketiga ini merupakan proses subjektif yang melibatkan 

evaluasi dipihak pertama. Penafsiran masa lalu tidak semata-mata didasarkan pada 

rangsangan luar, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, 

kebutuhan, keinginan, sistem nilai, keyakinan, tentang yang seharusnya, keadaan 

fisik dan emosi pada saat itu, dan sebagainya yang ada pada kita. 
21

 

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Dalam proses persepsi individu tidak hanya menerima satu stimulus saja, 

tetapi dinividu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dari 

lingkungannya. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberi 

respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan 

disini berperannya perhatian. Sebagai akibat dari stimulus yang dipilihnya dan 

diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi 

terhadap stimulus tersebut. 

Faktor-faktor yang memperngaruhi persepsi menurut Walgitoterdapat dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal : 

1) Faktor Internal 

Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan 

psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat 

susunan syaraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta 

keadaan individu pada waku tertentu. 
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2) Faktor Eksternal 

Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang dan 

keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan 

turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut.
22

 

 

c) Jenis-Jenis Persepsi 

Menurut Mulyana persepsi terbagi menjadi dua jenis yaitu persepsi 

terhadap obyek (lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia). Persepsi 

terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia  bersifat dinamis. 

1) Persepsi terhadap obyek melalui lambang-lambang fisik sedangkan 

persepsi manusia melalui lambang-lambang verbal dan non verbal. 

2) Persepsi terhadap obyek menanggapi sifat-sifat luar sedangkan persepsi 

terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, 

harapan dan sebagainya)
23

 

 

d) Tahap-Tahap Pembentukan Persepsi 

Proses pembentukan persepsi baik itu terhadap objek maupun manusia 

sangat di pengaruhi oleh perhatian (attention). Perhatian terjadi bila kita 

memusatkan diri hanya pada salah satu indera, dan mengabaikan masukan melalui 

indera-indera lainnya. Ada dua faktor yang menarik atau mempengaruhi fikiran 

kita, yakni faktor eksternal (luar) dan faktor internal (dari dalam diri sendiri) : 

Faktor eksternal adalah sebagai berikut :  

a) Intensitas stimuli. Kita akan lebih memberi perhatian pada stimuli yang 

lebih menonjol dibandingkan stimuli-stimuli yang lainnya. 

b) Gerakan. Stimuli yang bergerak akan lebih menarik perhatian 

dibandingkan yang lain. 
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c) Novelty. Hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda dari biasanya 

akan lebih dapat menarik perhatian. 

d) Pengulangan. Sesuatu yang berulang akan dapat lebih menarik perhatian. 

Faktor internal : 

a) Faktor biologis. Hal-hal yang sifatnya biologis mempengaruhi perhatian 

kita. Jika anda lapar, anda akan memperhatikan deretan restoran di Mall 

daripada toko baju. 

b) Faktor sosiopsikologis. Seperti kebiasaan, motif, kebutuhan dan 

sebagainya.
24

 

Sikap seseorang pada suatu obyek sikap merupakan manifestasi dari 

kontelasi ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi untuk memahami, 

merasakan dan berperilaku terhadap obyek sikap. Ketiga komponen itu saling 

berinterelasi dan konsisten satu dengan lainnya. Jadi, terdapat pengorganisasian 

secara internal diantara ketiga komponen tersebut. 

 

e) Aspek-aspek Persepsi 

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai 

komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Allport (dalam 

Mar‟at, 1991) ada tiga yaitu :  

1) Komponen Kognitif 

Yaitu komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi 

yang dimiliki seseorang tentang obyek sikapnya. Dari pengetahuan ini 

kemudian akan terbentuk suatu keyakinan tertentu tentang obyek sikap 

tersebut. 

2) Komponen Afektif 

Afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya 

evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau sistem 

nilai yang dimilikinya. 
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3) Komponen Konatif 

Merupakan kesiapan seseorang untuk bertingkah laku yang berhubungan 

dengan obyek sikapnya. 

Rokeach (Walgito, 2003) memberikan pengertian bahwa dalam persepsi 

terkandung komponen kognitif dan juga konatif, yaitu sikap merupakan predis 

posisi untuk merespon, untuk berperilaku. Ini berarti bahwa sikap berkaitan 

dengan perilaku, sikap merupakan predis posisi untuk berbuat atau berperilaku.
25

 

 

Dari batasan ini juga dapat dikemukakan bahwa persepsi mengandung 

komponen kognitif, afektif, dan juga konatif, yaitu merupakan kesediaan untuk 

bertindak atau berperilaku. Sikap seseorang pada suatu obyek sikap merupakan 

manifestasi dari kontelasi ketiga komponen tersebut yang saling berinteraksi 

untuk memahami, merasakan dan berperilaku terhadap obyek sikap. Ketiga 

komponen itu saling berinterelasi dan konsisten satu dengan yang lainnya. Jadi, 

terdapat pengorganisasian secara internal diantara ketiga komponen tersebut. 

 

4. Nilai Moral 

a. Pengertian Nilai 

Menurut Djahiri, nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau 

jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna 

secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, 

dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. 

Sedangkan menurut Dictionary dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau 

kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut 

secara instrinsik memang berharga.
26

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang 

baik, benar, memiliki harga, dan menjadi pedoman manusia untuk melakukan hal 

yang diinginkan. 
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Diakses dari http://www.academia.edu/27614058/Persepsi , pada tanggal 8 Juni 2017 
26
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b. Pengertian Moral 

Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan norma perilaku yang baik 

menurut kerukunan etis, pribadi, kaidah sosial dan ajaran tentang perbuatan 

baik.
27

 Secara umum menurut KBBI, moral menyaran pada pengertian (ajaran 

tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, 

dan sebagainya akhlak, budi pekerti, susila. 
28

 

Istilah moral berasal dari kata “mos/mores” yang berarti kebiasaan. Ia 

mengacu pada sejumlah ajaran, wejangan, khotbahtentang bagaimana manusia 

seharusnya hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.
29

Moral juga 

berarti ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Jadi, setiap perbuatan 

dapat dinilai dari perbuatan baik dan perbuatan buruk.
30

 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa moral merupakan 

ajaran nilai kebaikan dan keburukan yang menjadi panduan manusia dalam 

bertindak dikehidupan bermasyarakat, sehingga manusia tetap hidup dalam 

aturan-aturan dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Moral secara umum 

mengarah pada pengertian ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai 

perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, dan sebagainya. Moral juga berarti 

ajaran yang baik dan buruk perbuatan, dan kelakuan (akhlak). 
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c. Pengertian Nilai Moral 

Wasono mengemukakan: 

“Nilai moral pada dasarnya adalah nilai-nilai yang menyangkut masalah 

kesusilaan, masalah budi, yang erat kaitannya antara manusia dan makhluk-

makhluk lain ciptaan Tuhan. Di sini manusia dibentuk untuk dapat membedakan 

antara perbuatan buruk dan yang baik.”
31

  

Ajaran moral adalah yang bertalian dengan perbuatan atau kelakuan 

manusia pada hakekatnya merupakan kaidah atau pengertian yang menentukan 

hal-hal yang dianggap baik dan buruk.
32

 

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai moral adalah 

aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dianggap baik dan buruk oleh manusia dan 

makhluk lain ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan harus dapat mengemban dan menerapkannya dengan bersikap dan 

berprilaku yang baik dan bertaqwa kepada Tuhan. 

Partiwintaro dkk, mengemukakan ajaran moral sebagai berikut: 

“Ajaran yang mengandung nilai moral meliputi: 

(1) nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan 

dirinya sendiri, (2) nilai moral yang terkandungdalam hubungan antara manusia 

dengan sesama manusia, (3) nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusi 

dengan alam semesta, (4) nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia 

dengan Tuhan”
33
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d. Macam-Macam Nilai Moral 

Ajaran Mengenai Nilai Moral 

(1)   Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Antara Manusia dengan 

Dirinya Sendiri 

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kaidah yang sepatutnya 

dipatuhi oleh dirinya sendiri dalam melakukan tinkadan, ataupun perbuatan. 

Keutamaan moral sehubungan dengan batin atau kata hati manusia 

untukperbuatan baik meliputi kerendahan hati, penuh percaya diri,  keterbukaan, 

kejujuran, kerja keras, keandalan, dan penuh kasih.
34

 

Bakry mengungkapkan bahwa: 

“Yang digolongkan nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara 

manusia dengan dirinya sendiri antara lain: pengendalian diri, mawas diri, berani 

mengakui dosa, atau perbuatan salah, senang hidup sederhana, bertindak wajar 

dan jujur, dapat berpikir panjang, bekerja keras, percaya diri, bertindak hati-hati, 

dan berlaku adil.”
35

 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa nilai moral yang terkandung 

dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri adalah kaidah atau aturan yang 

dipatuhi oleh diri sendiri yang meliputi kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, 

kerja keras, percaya diri, berpikir logis, dan ingin tahu. 

(2)   Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Manusia dengan Sesama 

Manusia 

Hartini mengatakan bahwa manusia diharapkan saling kenal mengenal, 

sehingga terjalin hubungan baik dalam hidupnya harus saling membantu karena 
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dalam kenyataan tidak ada orang yang biasa hidup sendiri tanpa ada bantuan dari 

orang lain.
36

 Hal ini sependapat dengan Ismuhendro yang mengakatan : 

“yang mengatakan nilai moral yang terkandung dalam hubungan antara 

manusia dengan sesama manusia meliputi jujur terhadap orang lain, 

pertalian persahabatan, tolong menolong, kewajiban berbakti atau 

mengabdi kepada orang lain dan melaksanakan peraturan pemerintah.”
37

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai moral yang 

terkandung dalam hubungan manusia antara sesama manusia adalah sadar akan 

kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai karya 

dan prestasi orang lain, santun, dan demokratis. 

(3) Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Antara Manusia dengan 

Alam Semesta 

Menurut Nurhadi mengatakan bahwa manusia mempunyai tugas dan 

kewajiban terhadap alam semesta yaitu menjaga dan melestarikan semua sumber 

alam untuk menghindari semua bencana yang disebabkan kecerobohan serta dapat 

mendapatkan alam semesta dalam alam kehidupan dengan memperhatikan agar 

dapat berjalan menurut kodratnya.
38

 

Nilai moral yang terkandung dalam hubungan manusia dengan alam 

meliputi nasionalisme dan menghargai keberagaman. Apabila setiap manusia telah 

menyadari rasa tanggung jawabnya terhadap alam berarti kelangsungan hidup 

manusia akan terjaga kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraannya. 
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(4)   Nilai Moral yang Terkandung dalam Hubungan Antara Manusia dengan 

Tuhan 

Fachrudin mengatakan: 

“Dalam bentuk manusia yang bermental yang baik, selalu dituntut sifat 

yang sabar, manusia harus mendekatkan diri kepada Tuhan atau 

sembahyang, berdoa dan bersyukur kepadanya, memohon ampun dari 

segala dosa yang telah terlanjur dibuat, berjanji akan mengerjakan 

suruhan-suruhannya dan menghentikan larangannya dengan segala 

kesungguhan-Nya dan keikhlasan hati.”
39

 

Sedangkan Mansyur mengemukakan bahwa akhlak manusia kepada Tuhan 

adalah sebagai berikut: 

“Akhlak Manusia kepada Tuhan meliputi: (1) cinta dan ikhlas kepada-nya; 

(2) berbaik sangka kepada-Nya; (3) rela atas qodo dan qodar-Nya; (4) 

bersyukur atas nikmat-Nya; (5) bertawakal kepada-Nya; (6) senantiasa 

mengingat-Nya; (7) melaksanakan apa-apanya yang disuruh-Nya.”
40

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai moral yang terkandung 

dalam hubungan manusia dengan Tuhan meliputi sifat sabar dan selalu mematuhi 

perintah-Nya serta tidak melakukan hal yang dilarang-Nya, berbaik sangka 

kepada-Nya, bersyukur atas nikmat-nya, dan rela atas qodo dan qodar-Nya. 

Moralitas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

pengembangan eksistensi manusia. Bahkan, tidaks berlebihan untuk dikatakan 

bahwa eksistensi manusia itu pada prinsipnya adalah moralitas. Dengan demikian, 

moralitas merupakan inti dari eksistensi manusia. 
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Tanpa mengecilkan eksistensi manusia yang lain, sesungguhnya moralitas 

memang milik manusia, karena selain secara esensial telah ditakdirkan memiliki 

moralitas dan kemampuan untuk mengembannya, juga dituntut baik dari 

perspektif teologis dan sosiologis untuk mengejawantahkan moral potensial yang 

telah ada dalam diri manusia menjadi moral aktual dalam hidup kesehariannya. 

Begitu eksplisitnya eksistensis manusia dengan moral seperti diungkap di atas 

menjadikan ungkapan bahwa manusia adalah makhluk bermoral, atau moral 

merupakan pembeda antara manusia dan makhluk lainnya adalah sesuatu yang 

mesti ditindak lanjuti.  

Moral juga merupakan hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi 

individu. Tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral di 

zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral 

atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. 

Moral merupakan nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat 

secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat 

setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam 

berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan 

nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta 

menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral 

yang baik, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

moral adalah produk dari budaya dan Agama. 

Kenny menjelaskan bahwa moral dalam cerita biasanya dimaksudkan 

sebagai suatu saran yang berhubungan dengan nilai moral yang bersifat praktis, 

yang dapat diambil (dan ditafsirkan) lewat cerita yang bersangkutan. Keberadaan 

moral adalah sebagai kontrol sosial yang dijadikan pedoman berinteraksi dalam 

segala masalah kehidupan. Moral bersifat praktis karena tampilannya dalam 

kehidupan nyata sebagaimana tampilan sikap dan tingkah laku tokoh dalam cerita. 

Moral dalam film dapat dikatakan mempunyai makna yang sama dengan 

amanat, pesan. Unsur amanat dijadikan gagasan yang mendasari sebuah film, 
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gagasan yang mendasari diciptakannya film sebagai pendukung pesan. Film 

senantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur 

kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. 

Nilai Moral dalam film dapat dikatakan mempunyai makna yang sama 

dengan amanat, pesan. Unsur amanat dijadikan gagasan yang mendasari suatu 

film, gagasan yang mendasari diciptakannya film sebagai pendukung pesan. 

Filmsenantiasa menawarkan pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat 

luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat manusia. Pesan moral 

dalam film lebih menyaran kepada yang sifatnya universal, semua orang 

mengakui muatan nilai kebenarannya dan cenderung mengarah pada sifat kodrati 

manusia yang hakiki. Moral yang diperoleh penonton lewat film selalu dalam 

pengertian baik. Hikmah yang diperoleh penonton tersebut menjadi pesan moral, 

amanat dalam cerita yang ditampilkan. Bila dalam sebuah karya ditampilkan sikap 

dan tingkah laku tokoh-tokoh yang kurang terpuji, hal itu tidak berarti bahwa 

menyarankan kepada penonton untuk meniru dan berlaku seperti tokoh. Sikap dan 

tingkah laku tokoh yang kurang baik, sengaja ditampilkan sehingga moral supaya 

tidak diikuti penonton. Penonton dapat mengambil hikmah di balik cerita melalui 

perwatakan tokoh tersebut. 

e. Fungsi Moral Bagi Kehidupan Manusia 

Nilai moral dan hukum mempunyai keterkaitan yang sangat erat sekali. 

Nilai yang dianggap penting oleh manusia itu harus jelas, harus semakin diyakini 

oleh individu dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Moralitas 

diidentifikasikan dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk yang mana cara 

pengukurannya adalah melalui nilai-nilai yang terkandung dalam perbuatan 

tersebut. 

Pada dasarnya, nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk 

melayani manusia. 

a) Pertama berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi 

diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. 
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b) Kedua, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang 

kurang ditanggapi manusia. 

c) Ketiga, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala 

“Pembiasaan emosional”
41

 

Selain itu, fungsi dari nilai, moral, dan hukum yaitu dalam rangka untuk 

pengendalian dan pengaturan Pentingnyan sistem hukum ialah sebagai 

perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah 

kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan 

menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk 

melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi, 

maka diperlakukan sistem hukum. Hukum yang mengatur kehidupan masyarakat 

dan nyata berlaku dalam masyarakat, disebut hukum positif.Istiah hukum positif 

dimaksudkan untuk menandai “diferensi” (perbedaan) dan hukum terhadap 

kaidah-kaidah lain dalam masyarakat tampil lebih jelas tegas, dan didukung oleh 

perlengkapan yang cukup agar diikuti oleh anggota masyarakat.
42

 

f. Karakteristik Moral 

Ada beberapa pakar yang mengembangkan pembelajaran nilai moral, 

dengan tujuan membentuk watak atau karakteristik seseorang. Pakar-pakar 

tersebut diantaranya Newman. Simon, Howe, dan Lickona. Lickona 

menggarisbawahi pemikiran Novak. Ia berpendapat bahwa pembentukan karakter 

atau watak seseorang dapat dilakukan melalui tiga kerangka pikir, yaitu konsep 

moral (moral knowing), sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral 

behavior).
43
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Lebih jelasnya silahkan cermati bagan di bawah ini yaitu alur pikir 

Lickona seperti yang telah dijelaskan di atas
44

 :  

Gambar 2.2 

Karakteristik Moral 
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2.Pengetahuan Nilai Moral 

3.Pandangan Ke depan 

4.Penalaran Moral 
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6.Pengetahuan Diri 
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g. Moral dalam Islam 

Moral dalam islam disebut akhlak dalam kehidupan manusia menempati 

tempat yang penting sekali, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, 

kata akhlak berasal dari khalaqa atau khuluqan yang berarti tabiat, adat. 

Secara kebahasaan akhlak adalah yang berasal dari bahasa Arab 

mempunyai kesamaan dengan arti budi pekerti atau kesusilaan dari bahasa 

Indonesia adapun secara terminologi akhlak ialah :  

Artinya  : Akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang sifat itu timbul 

perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan 

pikiran.
45

 

Secara istilah akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan 

tindakan yang mencakup pola-pola hubungan dengan Allah, sesama manusia dan 

dengan alam. Menurut Islam ada beberapa kritria moral yang benar, yang pertama 

memandang martabat manusia dan yang kedua mendekatkan diri kepada Allah. 

Dalam hal ini Rasulullah telah menyatakan bahwa ia diutus untuk 

menyempurnakan martabat dan derajat manusia. Manusia harus memiliki dan 

mengembangkan sifat mulia. Dalam hal ini manusia terlepas dari keuntungan dan 

kerugian yang didapatkan dari tindakan dan kebiasaan selalu mengetahui apakah 

tindakan atau sifat tertentu akan menjaga martabatnya. 

B. Teori S-O-R 

 Teori S-O-R sebagai singkatan dari Stimulus-Organism-Respon, ini semua 

berasal dari psikologi. Objek material dari psikologi dan komunikasi adalah sama 

yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, 

kognisi, afeksi, konasi. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya  

perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang 

berkomunikasi dengan organisme. 
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 Elemen-elemen dari model ini adalah pesan (stimulus), komunikan 

(organisme), efek (respon). Model S-O-R dapat digambarkan sebagai berikut
46

 : 

Gambar 2.3 

Model S-O-R 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : Effendy, 2003 : 255 

 Proses diatas menggambarkan perubahan sikap dan bergantung kepada 

proses yang terjadi pada individu. Stimulus yang diberikan kepada organisme 

dapat diterima atau dapat ditolak, maka pada proses selanjutnya terhenti.  

Ini berarti stimulus tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi organisme, 

maka tidak ada perhatian (attention) dari organisme, jika timulus diterima oleh 

organisme, berarti adanya komunikasi dan perhatian dari organisme, dalam hal ini 

stimulus efektif dan ada reaksi. 
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 Langkah selanjutnya adalah jika stimulus telah mendapat perhatian dari 

organisme, kemampuan dari organisme inilah yang dapat melanjutkan proses 

berikutnya. Pada langkah berikutnya adalah organisme dapat menerima secara 

baik apa yang telah diolah sehingga dapat terjadi kesediaan dalam mengubah 

sikap. 

 Hovland (dalam Effendy, 2003 : 255) beranggapan bahwa perubahan sikap 

adalah serupa dengan proses belajar. Dalam mempelajari sikap yang baru ada tiga 

variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut yaitu perhatian, 

pengertian dan penerimaan.
47

 

C. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari kajian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 

Penelitian tentang persepsi ini juga pernah diteliti oleh Anandha Putri 

Jatnikarsari yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Tentang Unsur Pornografi 

Dalam Film Tali Pocong Perawan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa terhadap unsur pornografi yang ada yang ada dalam film Tali 

Pocong Perawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif yang bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan observasi. Hasil penelitian secara 

keseluruhan menunjukkan angka 4, jika diprosentase nilainya adalah 61% - 80%. 

Hasil persepsi mahasiswa tersebut tentang unsur pornografi dalam film Tali 
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Pocong Perawan bernilai negatif atau buruk berdasarkan kriteria interpretasi skor 

skala likert.
48

 

Penelitian selanjutnya oleh Muhathir Muhammad dengan judul “Presepsi 

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2007 Universitas Mercu Buana 

Terhadap Program Sinetron Religi Para Pencari Tuhan Jilid 3 Di SCTV”. 

Dengan rumusan masalah sejauh mana persepsi mahasiswa universitas mercu 

buana fakultas ilmu komunikasi angkatan 2007 terhadap sinetron Para Pencari 

Tuhan jilid 3 di SCTV. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah menyebarkan angket. 

Dengan hasil penelitiannya diperoleh sebanyak 80% responden menyatakan 

positif, 14% lainnya menyatakan netral dan 6% responden menyatakan negative 

terhadap isi tayangan sinetron religi PPT Jilid 3. Mereka menganggap sinetron 

PPT Jillid 3 dapat menghibur serta memberi pengetahuan yang baik. Pemirsa PPT 

Jilid 3 terus menonton tayangan ini karena telah memberi kepuasan berupa 

hiburan dengan pesan yang segar, penuh nilai religius dan yang penting adalah 

tidak menggurui atau menakut-nakuti. Dengan aspek media massa yang bersifat 

informatif, hiburan, pendidikan, pengetauan dan juga alat kontrol sosial.
49

 

Penelitian selanjutnya oleh Juita E J Purba dengan judul “Presepsi 

Mahasiswa Terhadap Profesi Geisha Dalam Film Memoirs Of a Geisha”. 

Dengan rumusan masalah bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Sumatera 

Utara terhadap profesi Geisha dalam film Memoirs Of a Geisha. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik 

pengumpulan datanya adalah penelitian kepustakaan dan penelitan lapangan yang 

terdiri dari observasi, kuesioner, dan wawancara.Dengan hasil penelitiannya 

adalah mahasiswa memandang status Geisha dari dua sisi, yang pertama jika 

dilihat dari tugas dan perannya dalam pertunjukan seni dan penjaga kelestarian 
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budaya Jepang maka Gheisha dinilai memiliki status sebagai profesi yang 

dihargai. Tetapi tidak dilihat dari tugasnya “melayani” dannanya tanpa ada 

hubungan pernikahan serta ritual mizuage yang dilakukan maka Geisha dinilai 

memiliki status yang rendah, wanita yang tidak ada bedanya dengan pelacur. 

Tetapi secara keseluruhan sebagai bangsa Indonesia mahasiswa memiliki persepsi 

negatif dengan tidak setuju adanya profesi tersebut walaupun Geisha memiliki 

keahlian sebagai seniman, karena tidak jauh berbeda dengan pelacur layaknya 

seperti wanita tuna susila yang ada di Indonesia.
50

 

Skripsi tentang persepsi ini juga di buat oleh Ira Permata Sari dengan judul 

“Persepsi Remaja Tentang Aspek Pornografi Pada Film-Film Layar Lebar 

Bertema Komedi Seks”. Dengan rumusan masalah bagaimana persepsi siswa kelas 

X dan XI SMAN 4 Surakarta terhadap aspek pornografi  pada film-film layar 

lebar bertema komedi seks. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif. Dan hasil penelitian diperoleh kesimpulsn yaitu responden dengan 

jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki persepsi bahwa film komedi seks 

mengandung pornografi dan responden dengan jenis kelamin perempuan 

cenderung memiliki persepsi bahwa film tersebut tidak begitu mengandung 

pornografi. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa responden yang 

mendapatkan pendidikan agama dari orang tua sebesar 41 responden (51,90%) 

cenderung memiliki persepsi bahwa film komedi seks periode November 2007 – 

April 2008 di bioskop tidak begitu mengandung pornoaksi. 

Jurnal tentang persepsi juga diteliti oleh Iwayan Suparno dengan judul 

“Presepsi Masyarakat Terhadap Tayangan Kompas TV Di Makassar”. Rumusan 

masalah nya adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadapa tayangan Kompas 

TV di kota Makassar, dan bagaimana tingkat Frekuensi menonton tayangan 

Kompas TV masyarakat di kota Makassar, serta apakah ada kaitan antara 

tayangan Kompas TV dengan Persepsi masyarakat menonton televise di Kota 

Makassar. Metode penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Untuk memperoleh 

                                                             
50

Juita E J Purba, Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesi Geisha Dalam Film Memoirs Of Geisha, 

Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2009 



33 

 

data atau informasi, keterangan-keterangan dan data yang diperhatikan peneliti 

mengutamakan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, kuesioner, 

kemudian penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku, Karya 

ilmiah, makalah yang dimiliki relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, dan 

studi Dokumentar dengan menggunakan catatan yang ada di lokasi penelitian 

serta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitiannya 

adalah persepsi masyarakat menonton Kompas TV Makassar secara umum berada 

dalam kategori tinggi (55,5%). Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menonton 

Kompas TV Makassar bagi masyarakat sangat tinggi manggunakan waktunya 

untuk menonton Kompas TV Makassar bagi masyarakat sangat tinggi 

menggunkan waktunya untuk menonton Kompas TV Makassar dan lebih sedikit 

menggunakan waktunya untuk aktivitas-aktivitas lainnya seperti menonton 

tayangan lain. Semilas TVRI SulSel, kemudian frekuensi/intensitas masyarakat 

menonton Kompas TV Makassar secara umum berada dalam kategori tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat menonton Kompas TV Makassar mempunyai 

prilaku yang baik. Dalam hal ini kebiasaan menonton berita, pengetahuan, dan 

edukasi lainnya lebih sering ditonton sehingga berdampak kepada prilaku dan 

wawasan pengetahuannya.
51

 

Sedangkan yang membedakan penelitian yang sedang penulis lakukan 

dengan penelitian sebelumnya adalah penulis lebih menekankan pada persepsi 

mahasiswa UIN SUSKA RIAU tentang nilai moral dalam film 5 Cm. Dengan 

metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan 

data menggunakan angket, dan dokumentasi. 

D. Definisi Konsep dan Operasionalisasi Variabel 

1. Definisi Konsep 

 Konsep adalah istilah yang mengekspresikansebuah ide abstrak yang 

dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang 

diperoleh dari pengamatan. Bungin mengartikan konsep sebagai generalisasi dari 
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sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan 

berbagai fenomena yang sama. Sedangkan Kerlinger menyebut konsep sebagai 

abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal khusus. Jadi konsep 

merupakan sejumlah ciri atau standar umum suatu objek.
52

 

 Persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menilai, 

menyeleksi, menanggapi dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Persepsi akan timbul 

dengan adanya stimulus yang akan menghasilkan sebuah respon. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi stimulus adalah nilai moral yang ada di 

dalam film 5 Cm dengan indikator sebagai berikut : 

a. Nilai Moral dalam Hubungan Manusia dengan dirinya sendiri 

Merupakan hubungan tentang memahami diri sendiri yang mencakup 

keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang 

terdiri atas bagaimana cara kita melihat konsep diri sebagai pribadi, bagaimana 

kita merasa tentang konsep diri, dan bagaimanakemampuan berpikir seseorang.  

Nilai moral dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi :  

1. Kejujuran, yaitu sesuatu yang digambarkan dalam bentuk sebuah adegan, 

tulisan, ucapan yang mengacu pada aspek karakter, moral dan berkonotasi 

atribut positif dan berbudi luhur seperti integritas, kejujuran, dan 

keterusterangan, termasuk keterusterangan pada perilaku, dan beriringan 

dengan tidak adanya kebohongan, penipuan, dan lain-lain. Selain itu, 

kejujuran berarti dapat dipercaya, setia, adil, dan tulus. 

2. Bertanggung Jawab, adalah sesuatu yang digambarkan dalam bentuk 

sebuah adegan, tulisan, ucapan dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya baik terhadap diri sendiri, 
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masyarakat, lingkungan alam, lingkungan sosial budaya, negara dan 

Tuhan. 

3. Disiplin, menurut James Drever dari sisi psikologis, disiplin adalah 

kemampuan mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri 

seseorang sesuai dengan hal-hal yang telah di atur dari luar atau norma 

yang sudah ada. Dengan kata lain, disiplin merupakan sesuatu yang 

digambarkan dalam bentuk sebuah adegan, tulisan, ucapan dan perilaku 

seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang 

telah ditetapkan. 

4. Kerja Keras, merupakan sesuatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak 

kenal lelah, dan pantang menyerah meskipun menghadapi banyak 

tantangan dan kesulitan. 

5. Percaya Diri, yaitu sesuatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku yang meyakinkan pada kemampuan dan 

penilaian diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan 

yang efektif. 

6. Berfikir Logis dan Kritis, berfikir logis adalah sesuatu yang digambarkan 

dalam bentuk adegan, tulisan ucapan dan perilakudengan menggunakan 

logika, rasional  dan masuk akal, sedangkan berpikir kritis merupakan 

halyang digambarkan dalam bentuk upaya pendalaman kesadaran serta 

kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan akan 

terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan gagasan yang dapat 

memecahkan masalah tersebut. 

7. Ingin Tahu, merupakan sesuatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku yang menunjukkan perasaan atau sikap yg 

kuat untuk mengetahui sesuatu, dorongan kuat untuk mengetahui lebih 

banyak tentang sesuatu.
53
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b. Nilai Moral dalam Hubungan Manusia dengan Manusia 

Adalah interaksi adalah antara hubungan antara dua atau lebih individu 

manusia dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan 

memperbaiki perilaku individu lain atau sebaliknya. Nilai moral dalam hubungan 

manusia dengan manusia meliputi : 

1. Sadar akan dan kewajiban diri dan orang lain, merupakan suatu yang 

digambarkan dalam bentuk adegan, tulisan ucapan dan perilaku yang 

menunjukkan perasaan atau sikap yg menampung makna yang bekerja 

sama dan saling membantu serta patuh pada perintah atasan. 

Melaksanakan tugas yang telah ditanggung jawabkan. Sikap tahu dan 

mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan 

orang lain serta tugas/ kewajiban diri sendiri serta orang lain. 

2. Patuh pada aturan-aturan sosial, adalah suatu yang digambarkan dalam 

bentuk adegan, tulisan ucapan dan perilaku yang menunjukkan perasaan 

atau sikap yg menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 

3. Menghargai karya dan prestasi orang lain, yaitu suatu yang digambarkan 

dalam bentuk adegan, tulisan ucapan dan perilaku yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

4. Santun, adalah suatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, tulisan 

ucapan dan perilaku yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya ke semua orang. Oleh karenanya memiliki sifat 

yang santun atau sopan terhadap semua orang dapat menghasilkan hasil 

yang baik pula. 

5. Demokratis, merupakan suatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku yangberfikir, bersikap dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Dengan adanya 
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demokratis yang tinggi pada diri seseorang juga telah menjalankan suatu 

nilai karakter dalam kehidupannya.
54

 

 

c. Nilai Moral dalam Hubungan Manusia dengan Alam 

Merupakan nilai karakter dalam hubungan dengan lingkungan, dapat 

dilihat bahwa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Dengan memiliki 

nilai karakter yang tinggi, secara tidak langsung dapat lebih menunjukkan suatu 

kedewasaan dalam bertingkah laku. Nilai moral dalam hubungan manusia dengan 

alam meliputi :  

1. Nasionalisme, merupakan suatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsanya. 

2. Menghargai keberagaman, adalah suatu yang digambarkan dalam bentuk 

adegan, tulisan ucapan dan perilaku yang memberikan respek/hormat 

terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, 

budaya, suku dan agama.
55

 

d. Nilai Moral Hubungan Manusia dengan Tuhan 

Merupakan suatu hubungan antara manusia dengan sang penciptanya yang 

meliputi :  

1. Sifat sabar dan selalu mematuhi perintah-Nya serta tidak melakukan hal 

yang dilarang-Nya, adalah suatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku yangmenahan diri dari kesusahan dan 
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menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan 

menahan anggota badan dari berbuat dosa dan sebagainya. 

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: “Aku mendengar 

Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda,‟Apa saja yang aku 

larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan 

kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya apa yang 

membinasakan umat sebelum kalian hanyalah karena mereka banyak 

bertanya dan menyelisihi Nabi-nabi mereka‟.” [Diriwayatkan oleh al-

Bukhâri dan Muslim]. 

2. Bersyukur atas nikmat-Nya,adalah suatu yang digambarkan dalam bentuk 

adegan, tulisan ucapan dan perilaku yang menunjukkan rasa terima kasih 

kepada Allah, dan menyatakan lega, senang, dan sebagainya. 

3. Berbaik sangka kepada-Nya, berperilaku husnuzan atau berbaik sangka 

kepada Allah Swt yaitu suatu yang digambarkan dalam bentuk adegan, 

tulisan ucapan dan perilaku dengan mensyukuri atas harta benda yang 

dimilikinya dengan membelanjakan harta benda tersebut untuk hal-hal 

yang bermanfaat bagi kehidupan  dunia dan akherat, bersyukur dengan 

lidah seperti mengucapkan Alhamdulillah, mengucapkan lafal-lafal dzikir 

lainnya, membaca Al-Qur‟an, membaca berbagai buku ilmu pengetahuan 

dan melaksanakan amar ma‟ruf nahi mungkar. 

4. Rela atas qadla dan qadar-Nya.Qadha menurut bahasa artinya ketentuan 

atau ketetapan sedangkan menurut istilah qadha artinya ketentuan atau 

ketetapan yang belum diketahui dan belum diterima oleh makhluk-Nya. 

Sedangkan qadar adalah ketentuan atau ketetapan yang telah ditentukan 

oleh Allah kepada makhluk-Nya. 

Jadi ridha/rela kepada qhada dan qadar artinyayaitu suatu yang 

digambarkan dalam bentuk adegan, tulisan ucapan dan perilaku yang 

menerima apa saja yang diberikan Allah kepadanya dengan rasa senang 

dan lapang dada serta tidak merasa kecewa dan putus asa.
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2. Operasionalisasi Variabel 

 Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep di atas, maka dapat 

dibuat operasional variabel yang berfungsi untuk kesamaan dan kesesuaian dalam 

penelitian, indikator-indikator yang diteliti dalam teori yang dikemukakan oleh 

Partiwintaro dkk :  

Tabel 2.1 

Variabel Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Nilai Moral yang 

Terkandung 

dalam Hubungan 

Antara Manusia 

dengan Dirinya 

Sendiri 

1.Kejujuran a. keterusterangan pada 

perilaku 

b. keterusterangan pada 

perkataan 

Likert 

2.Bertanggung Jawab bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri dan 

orang lain 

Likert 

3.Disiplin a. Disiplin dalam 

mengikuti aturan 

b. menyesuaikan diri 

dengan aturan yang telah 

ditetapkan  

Likert 

4.Kerja Keras a.bekerja dengan 

sungguh-sungguh 

b.pantang menyerah 

Likert 

5.Percaya Diri yakin pada kemampuan 

sendiri 

Likert 

6.Berfikir Logis dan 

Kritis 

a. berfikir logis 

b. berfikir kritis 

Likert 

7.Ingin Tahu  rasa penasaran yang 

tinggi untuk sesuatu hal 

Likert 
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Nilai Moral yang 

Terkandung 

dalam Hubungan 

Antara Manusia 

dengan Sesama 

Manusia 

1.Sadar akan 

kewajiban diri dan 

orang lain. 

saling membantu antar 

sesama 

Likert 

2.Patuh pada aturan-

aturan sosial 

menurut dan taat 

terhadap aturan-aturan 

Likert 

3.Menghargai karya 

danprestasi orang lain 

a. menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi 

masyarakat 

b. menghormati 

keberhasilan orang lain 

 

 

Likert 

4. Santun tata bahasa yang baik 

maupun tata perilakunya 

ke semua orang dengan 

baik 

Likert 

5.Demokratis a. bebas berkreasi, dan 

berkarya 

b. menerima pendapat 

yang berbeda 

Likert 

Nilai Moral yang 

Terkandung 

dalam Hubungan 

Antara Manusia 

dengan Alam 

Semesta 

1.Nasionalisme kepedulian terhadap 

politik bangsanya 

Likert 

2.Menghargai 

Keberagaman 

 menghargai 

keberagaman fisik dan 

non fisik 

Likert 

Nilai Moral yang 

Terkandung 

dalam Hubungan 

Antara Manusia 

dengan Tuhan 

1.Sabar dan selalu 

mematuhi perintah-

Nya serta tidak 

melakukan hal yang 

dilarang-Nya 

Sabar dan slalu 

menyikapi masalah 

sesuai syariah dan akal 

Likert 

2. Bersyukur atas a. rasya syukur dengan Likert 
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nikmat-Nya ucapan 

b. rasa syukur dengan 

perbuatan 

 

 

3. Berbaik sangka 

kepada-Nya 

 

 

senantiasa berdo‟a 

beribadah kepada-Nya 

 

 

Likert 

4.Rela atas qodo dan 

qodar-Nya 

Sikap menerima apa saja 

yang diberikan Allah 

kepadanya dengan rasa 

senang dan lapang dada 

(ikhlas) 

Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


