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Pada era digital 4.0 sekarang ini, media informasi sangat berkembang cepat 

dan luas. Sebagian dari informasi tersebut banyak memperlihatkan banyaknya 

kerusakan akhlak generasi saat ini. Terlihat dengan meningkatnya angka 

kejahatan seksual, tindak kekerasan, dan perilaku yang sangat buruk. Akhir-akhir 

ini banyak tindak kejahatan yang dilandasi karena terobsesi terhadap tokoh dalam 

sebuah film. Sehingga, hal ini dapat dipahami bahwa film dapat memberikan 

pengaruh terhadap penanaman nilai-nilai akhlak pada zaman sekarang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai bakti 

kepada orangtua, ketekunan dan kesederhanaan yang terdapat dalam Film 

Dokumenter Kartini 2017 Karya Hanung Bramantyo.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan atau Library Research 

dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik analisis yang di 

gunakan adalah Visual Content Analisys, dimana peneliti menganalisis dengan 

visual analisis isi dalam  film Kartini. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa di dalam film 

Kartini banyak mengandung nilai-nilai akhlak. Terlihat dari gestur tubuh dan 

dialog yang muncul dari subtitle pada gambar film Kartini peneliti menemukan 17 

adegan yang termasuk ke dalam nilai-nilai akhlak, diantaranya terdapat 8 nilai 

bakti kepada orangtua, 6 nilai ketekunan, dan 3 nilai kesederhanaan. Dari nilai 

bakti kepada orangtua, ketekunan dan kesederhanaan memunculkan sikap rasa 

hormat kepada orangtua, istiqomah, sabar, ta‟awun, tidak sombong, rendah hati,  

dan tawadhu sebagai perwujudan dari nilai akhlak yang terkandung di dalam film 

ini. Dengan demikian, dalam film Kartini 2017 karya Hanung Bramantyo banyak 

mengandung pelajaran akhlak kepada Allah Swt. dan kepada sesama manusia, 

sehingga hal ini dapat dijadikan contoh dan tauladan bagi para penontonnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


