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ABSTRAK

Edra Adha Yati : Pesan Moral Islam dalam Film Iqro My Universe (Analisis
Semiotika Model Roland Barthes).

Film Iqro My Universe merupakan film yang bernuansa Islami yang
berkisah tentang mimpi untuk menjadi astronot, film ini memiliki banyak sekali
pesan moral seperti salah satunya bersungguh-sungguh dalam meraih impian.
Penelitian yang berjudul Pesan Moral Islam dalam Film Iqro My Universe
(Analisis Semiotika Model Roland Barthes) ini terfokus pada rumusan masalah
yaitu bagaimana makna denotasi, makna konotasi, serta makna mitos pesan moral
Islam yang terdapat dalam film Iqro My Universe.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui makna denotasi, makna
konotasi, serta makna mitos pesan moral Islam yang terdapat dalam film Iqro My
Universe.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian
kualitatif deskriptif, dengan tujuan guna mengetahui bagaimana pesan-pesan
moral Islam yang terdapat dalam sebuah film.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menentukan
jenis serta sumber data, kemudian mengolah data yang telah didapatkan dan
melakukan analisis terhadap data tersebut. Untuk teori yang digunakan dalam
penganalisisan data ini yaitu dengan menggunakan analisis teori semiotika Roland
Barthes.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
makna denotasi yang ada pada setiap adegan maupun dialog para tokoh dalam
film Iqro My Universe memiliki penjelasan yang sangat memvisualisasikan
kehidupan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Makna-makna yang ada merupakan
sebuah makna yang dapat dilihat secara langsung, yang berdasar atas pesan-pesan
moral Islam yang seringkali diaplikasikan atau dialami dalam kehidupan keluarga.
Makna konotasi yang ada dalam film Iqro My Universe disalurkan melalui setiap
adegan maupun dialog para tokoh. Hal ini dapat dilihat setelah peneliti
menganalisis film ini, terdapat banyak amanat atau pesan tersirat seperti saling
tolong menolong, berbakti kepada kedua orangtua, bercita-cita dengan niat
mencari ridho Allah, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, tidak mudah
menyerah dalam meraih impian, serta kewajiban sebagai pelajar untuk
mendapatkan ilmu. Makna mitos yang yang ada pada setiap adegan maupun
dialog para tokoh dalam film Iqro My Universe berdasar atas makna konotasi
maupun makna denotasi, yang berlandaskan ayat-ayat Al-Qur’an serta
kebudayaan masyarakat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci : Pesan Moral, Film, Semiotika, Islam.


