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BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Penjelasan

Menganalisis nilai-nilai Protagonis dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan

ini, peneliti menggunakan instrument dari analisis semiotik yang telah

dioperasionalkan pada konsep operasional pada halaman sebelumnya. Penyajian

data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data yang akan dianalisis.

Melalui konsep analisis semiotik, peneliti meninjau tentang pesan moral

protagonis dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan.

B. Data Tentang Pesan Moral Protagonis

a. Semiotik Analitik, yakni semiotik yang menganalisa sistem tanda yang

mengandung pesan moral dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan.
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GAMBAR 6

Gambar diatas menjelaskan kesedihan Keke terhadap penyakitnya. Pada

menit 37 Keke berucap dalam hati sambil menulis surat yang menyatakan tentang

isi perasaannya, “Tuhan andai aku bisa kembali aku berharap tidak ada lagi hal

yang terjadi padaku dialami oleh orang lain,Tuhan berikan aku kekuatan untuk
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menjadi dewasa agar aku bisa memberi arti kehidupanku pada siapapun yang

mengenalku, Tuhan surat kecil ini adalah surat terakhir dalam hidupku, andai aku

bisa kembali kepada dunia yang telah engkau berikan kepadaku” Gita Sesa Wanda

Cantika.

b. Semiotik Kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

berlaku dalam kebudayaan masyarakat atau kelompok tertentu.

GAMBAR 7

Gambar diatas menjelaskan tentang kultural atau budaya dari seorang ayah

terhadap anaknya. Pak Jody berusaha keras untuk mengobati anaknya. Setiap

orang tua akan melakukan hal yang sama jika dokter tidak mampu menangani

penyakit yang diderita si pasien, dalam film ini alternatif lain ditempuh oleh pak

Jody untuk upaya penyembuhan anaknya, yakni pengobatan tradisional dan pergi



44

ketempat orang pintar, orang pintar yang dimaksud disini adalah ustadz atau kiai

yang ahli. Namun usaha inipun tidak juga membuahkan hasil.

Dialog pada menit 17 antara pak Jody dan Keke

Pak Jody : Jika Keke tidak mau memakan obat yang sudah diberikan oleh pak

apa yang akan memakan obat-obat tersebut, agar keke tidak merasa

sendirian merasakan sakit

Keke : Gak pa,enggak. Maksud keke tu gak kayak gitu, Keke Cuma kesal

pa, kenapa sih sakit mata aja segini merananya. Maaf pa, maafin

Keke. (Dengan berlinang air mata sambil terisak-isak Keke

menceritakan apa yang dirasakannya).

Pak Jody : Apapun sakitnya Keke, akan papa cari obatnya, dimanapun,

yang penting Keke sembuh, papa janji.

c. Semiotik Natural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh alam. Semiotik ini menganalisis tentang kebiasaan protagonis

(tokoh utama) yang terbentuk dari alamiah atau sebagaimana sifat seharusnya

manusia yang terdapat unsur moralnya.
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GAMBAR 8

Gambar diatas menjelaskan tentang kegundahan seorang ayah terhadap anaknya

yang menderita penyakit kanker ganas. Disini Keke selaku tokoh utama selalu

berusaha menenangkan ayahnya yang gundah gulana menunggu hasil

khemotheraphy sang anak.

Dialog pada menit 41 antara pak Jody dan Keke

Keke : Gak apa-apa kok pa, Keke juga seneng. Oh ia pa, papa tau gak?

Buat Keke papa itu adalah papa yang paling hebat sedunia.

Pak Jody : Ya buat papa juga kamu anak permpuan papa yang paling hebat

sedunia. (mencium kening Keke), coba aja Andy ada disini ya.
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Keke : Ya gak mungkin la pa, aku tu sama Andy udah putus. Gak

mungkin dia datang kesini. Apalagi aku yang mutusin. Oh ia pa,

mama gak dateng?

Pak Jody : Mungkin masih dijalan kena macet, papa punya cerita, semacam

kuis buat nebak karakter seseorang,gini misalnya kita berlayar

bertiga papa, kamu dan Andy. Tiba-tiba kapalnya tenggelam,

sayangnya Cuma kamu yang bisa berenang, siapa yang akan

pertama kamu selamatkan? Papa atau Andy?

d. Semiotik Normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma. Semiotik ini menganalisis

sifat kepatuhan protagonis (tokoh utama) terhadap norma, yang terdapat nilai

moralnya dalam Surat Kecil Untuk Tuhan.
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GAMBAR 9

Gambar di atas menjelaskan tentang kepatuhan dan keinginan Keke dalam

meengikuti pelajaran walau dalam keadaan sakit. Keke adalah pribadi yang sangat

kuat, meski dalam keadaan sakit parah, dia tidak ingin ketinggalan pelajaran dan

selalu berusaha mengikuti pelajaran agar tidak ketinggalan.

Pada menit 84 ini tidak ada terdapat dialog, namun backsound dan mimik dari

Keke dapat membuat penonton meneteskan air mata.

e. Semiotik Sosial, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata

maupun lambang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Semiotik

ini akan menganalisis hubungan protagonis (tokoh utama) dengan
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lingkungannya yang mengandung pesan moral dalam film Surat Kecil Untuk

Tuhan.

GAMBAR 10

Pada gambar ini menjelaskan tentang sikap kepintaran Keke, namun

walaupun Keke merupakan anak yang pintar, dia tidak pernah memiliki sifat

angkuh. Keke selalu membantu teman-temannya dalam proses belajar. Dari sini

penulis dapat menyimpulkan bahwa gambar ini sesuai dengan semiotik sosial.

Para penderita kanker memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Kita

sebagai manusia normal tidak boleh mengucilkan orang-orang yang menderita

penyakit tersebut. Mereka juga makhluk Tuhan yang ingin merasakan nikmat dan

anugerah yang sudah Tuhan ciptakan. Tugas kita disini adalah membantu mereka

sebagai motivator dan sebagai sesama makhluk Tuhan.
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Jadi pada intinya pesan moral protagonis dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan

adalah ketegaran seorang gadis belia berumur 13 tahun yang bernama Gita Sesa

Wanda Cantika yang sering dipanggi Keke dalam menjalani hidup, meski dia

mengalami sakit yang mematikan. Harapan yang sangat mulia terdapat dalam sifat

Keke, dia tidak ingin apa yang di alaminya terjadi juga pada orang lain dan Keke

juga ingin mempersatukan keluarganya seperti sedia kala. Keinginan Keke untuk

sembuh sangat kuat, upaya apapun dilakukannya untuk dapat menjalani hari

sesuai dengan harapan dan keinginannya. Salah satu harapannya adalah, ia sangat

ingin keluarganya bersatu kembali seperti dulu. Orang tua Keke sudah bercerai,

ketika ia masih duduk dibangku sekolah dasar. “Apapun yang terjadi esok,

setidaknya aku sudah berusaha”, doa itu yang selalu diselipkannya setelah shalat.

Adapun yang membuat Keke tetap semangat dalam menjalani hidup adalah

kasih sayang dari ayah dan ibunya meski mereka telah berpisah, namun perhatian

maksimal tetap diberikan kedua orang tuanya kepada Keke. Selain itu, kedua

kakaknya pun sangat menyayanginya. Kemudian Keke juga memiliki teman-

teman yang sangat setia padanya, walau dalam kondisi sakit yang parah, teman-

teman Keke selalu setia mendampingi Keke kapan dan dimanapun mereka

dibutuhkan. Semangat yang sangat besar patut di acungi jempol untuk Keke.

Karena dengan semangat dan sikap pantang menyerah itu, dia sempat dinyatakan

sembuh oleh dokter yang menangani kemotheraphinya. Namun keganasan

penyakit itu melebihi semangat yang dimiliki Keke, sehingga penyakit kanker

jaringan lunak itu datang lagi menggerogoti tubuhnya.


