BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Film dianggap sebagai media komunikasi yang banyak disukai
masyarakat. Terbukti dengan setiap adanya film baru masyarakat bergegas
menonton film kesayangan mereka dibioskop.
Film juga memberikan nilai dan fungsi bagi kehidupan masyarakat. Film
yang diproduksi dengan berbagai genre serta produksi yang rumit dimulai dari
pemain, kostum, lokasi, dan lain lain. Film merupakan hiburan untuk
masyarakat. Selain itu film berfungsi menyampaikan pesan yang dengan
segala teknologinya dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi
pesan yang ingin disampaikan oleh film.
Film terbagi dalam beberapa jenis,film pendek sendiri adalah film yang
populer juga menarik untuk saat ini. Durasinya yang singkat namun tetap enak
dinikmati. Pemanfaatan film pendek ini sangat efektif untuk menyampaikan
pesan, ide dan gagasan serta sudut pandangan baru. Dengan menonton film
masyarakat akan merasa bahwa dirinya keluar dari rutinitas yang mereka
lakukan. Penonton cenderung tenggelam dalam cerita fiksi yang dibawakan
dalam film yang mereka lihat. Ketertarikan pada cerita, kombinasi dengan
suara, instrument, setting membuat penonton seolah-olah masuk kedalam
cerita pada film.
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Seperti pada film pendek yang akan diteliti berjudul Subur Itu Jujur yang
dibuat oleh Gelora Yudhaswara. Film pendek Subur Itu Jujur mengangkat
tema yang simple namun sangat bermakna, ringan namun berkesan. Film yang
berdurasi 16 menit lebih 17 detik ini dipublikasikan oleh akun youtube KPK
RI pada tahun 2019. Film ini terpilih dalam Anti Corruption Film Festival
(ACFFest) sebagai salah satu film yang mewakili penyampaian pesan. Film
merupakan sarana yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan lewat
audiovisual yang mudah dipahami oleh masyarakat.
Film Subur Itu Jujur dimulai dengan seorang anak laki laki yang bernama
subur, subur akan memulai aktivitasnya dengan berangkat sekolah
menggunakan

sepeda

mininya.

Sebelum

berangkat

subur

masih

menyempatkan diri untuk sarapan sembari mengobrol dengan ibunya. Setelah
itu, subur beranjak dari meja makan dan mengambil sepedanya lalu masih
sempat bercanda dengan bapaknya yang sedang asik memandikan burung
peliharaan. Dalam film ini menceritakan subur yang seorang siswa kelas 6 SD
dan berbadan gemuk ini mengikuti ujian praktek olahraga dengan melewati
jalur yang sudah disiapkan oleh guru olahraga dengan mengelilingi dusun
yang berada didekat sekolah. Sang guru pun sudah berpesan agar tidak
melewati jalur pintas dalam ujian lari ini. Subur berusaha menahan diri agar
tidak melewati jalur pintas seperti teman-temannya. Banayak halangan dan
rintangan yang coba subur lewati selama berlari dijalan yang sudah ditentukan
oleh guru olahraga.
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Guru olahraga yang diam-diam mengamati pergerakan siswanya yang
sedang mengikuti ujian praktek olahraga ini menemui beberapa siswa yang
tidak jujur dalam mengikuti ujian olahraga. Banyak yang melewati jalan
pintas bahkan juga ada yang dijemput oleh sang ayah dan diantarkan sampai
mendekati sekolah. Tetapi subur memilih untuk jujur melewati jalan yang
sudah ditentukan entah bagaimana nilai hasilnya nanti. Film Subur Itu Jujur
diakhir dengan subur mendapat nilai paling tinggi dalam ujian praktek
olahraganya.
Banyak penonton yang langsung bisa menebak dengan mudah pesan apa
yang ingin disampaikan dalam sebuah film. Namun, banyak juga penonton
yang kesulitan mengartikan pesan apa yang sebenarnya berusaha disampaikan
oleh film. Maka dari itudalam film pendek Subur Itu Jujur banyak yang bisa di
analisis, bukan hanya pesan moralnya saja tetapi juga pemaknaan tanda yang
terdapat di film.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil
rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pesan moral
apa yang terdapat dalam film pendek Subur Itu Jujur melalui hubungan
manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain,manusia
manusia dengan lingkungan dan hubungan manusia dengan Tuhan.
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1.3 Tujuan Penelitian
Berdadasarkan permasalahan yang telah diambil dalam rumusan masalah
maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pesan moral apa yang
terdapat dalam film pendek Subur Itu Jujur melalui hubungan manusia dengan
diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain,manusia manusia dengan
lingkungan dan hubungan manusia dengan Tuhan.

1.4 Manfaat Peneltian
Manfaat dalam penelitian ini diharapkan membawa manfaat dari segi teoritis
maupun praktis
a. Manfaat teoritis
Dalam penelitian ini manfaat yang didapat diharapkan mampu
memberikan hasil atas analisa pesan yang terkandung dalam film pendek.
b. Manfaat praktis
Dalam penelitian ini manfaat yang juga didapat diharapkan mampu
memberi

wawasan

bagi

praktisi.

Juga

sebagai

wadah

mengembangkan bakat juga kemampuan dalam menganilisis.

untuk

