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MOTO 

 

‘’Dan bahwa seorang manusia tidak akan memperoleh sesuatu selain apa yang telah 

diusahakannya sendiri.’’( QS. An-Najm:39 ) 

 

‘’Tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah’’( H.R.Ibnu Hibban) 

 

“learn from the past, live for the today, and plan for tomorrow’’ 

( belajarlah dari masa lalu, hiduplah di masa sekarang dan rencanakan untuk hari 

esok) 

 

 ‘’Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 

manusia yang berguna.’’( Albert Einstein ) 

 

Jika kamu ingin lebih unggul maka,  Bekerja keraslah melebihi orang  lain ( Peneliti ) 
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manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya 

(QS.Al-Alaq) 

Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu  

dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat (QS. Al-Mujadilah: 11) 

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-Rahman:13) 
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ABSTRAK 

 

 

SULISTIA NINGRUM. 131630419. Analisis Isi Pesan Moral Peduli Lingkungan 

Dalam Film    Kartun Dr. Seuss The Lorax  Serta Motivasi Cinta Alam Siswa Kelas 

XI  Di MAN 1 Pontianak. Dibimbing oleh ARIF DIDIK KURNIAWAN, M.Pd. dan 

MAHWAR QURBANIAH, M.Si. 

 

 Film bukan sekedar sebagai sarana hiburan, film telah menjadi media edukasi 

yang dapat mempengaruhi pola pikir dan persepsi siswa. Nilai moral dalam film 

biasanya mengandung masalah kehidupan dan isu-isu sosial seperti kerusakan 

lingkungan. Sehingga muatan pesan moral yang terkandung dalam film sangat 

penting untuk disampaikan. Film Dr. Seuss The Lorax merupakan salah satu film 

yang mengangkat isu kerusakan lingkungan akibat manusia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pesan moral peduli lingkungan dan motivasi siswa setelah 

menonton film kartun Dr. Seuss The Lorax. Penelitian ini menggunakan metode 

analisis isi yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data 

penelitian ini yaitu film kartun Dr. Seuss The Lorax dan siswa kelas XI MIPA I dan 2 

MAN 1 PONTIANAK. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah coding 

sheet dan angket motivasi cinta alam. Hasil penelitian menunjukan  terdapat pesan 

moral peduli lingkungan dengan total kemunculan sebanyak 65 kali, yaitu pada 

indikator selalu menjaga lingkungan 18,46 kali, tidak mengambil, menebang, atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di sepanjang perjalanan 13,84 kali, 

tidak mencoret-coret, selalu membuang sampah pada tempatnya 3,1 kali, dan 

melaksanakan  kegiatan membersihkan lingkungan 4,61 kali. Sedangkan untuk 

indikator  yang tidak muncul meliputi indikator, tidak membakar sampah di sekitar 

perumahan,  menimbun barang-barang bekas, dan membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air 18,46 kali. Hasil analisis motivasi cinta alam, secara klasikal 

siswa sangat termotivasi setelah menonton film tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa film kartun Dr. seuss the lorax mengandung pesan moral 

peduli lingkungan sehingga dapat memotivasi cinta alam siswa setelah menonton film 

tersebut. 

 

Kata Kunci : pesan moral peduli lingkungan, film Dr. seuss the lorax, motivasi cinta 

alam  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Film merupakan salah satu bentuk perkembangan  teknologi di bidang  

komunikasi, film bukan sekedar sebagai sarana  hiburan, film telah menjadi 

sebuah media edukasi yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola 

pikir dan  persepsi seseorang. Menurut Sartika (2014:64) film tidak lagi 

dipandang sebagai hiburan yang hanya menyajikan tontonan cerita, lebih dari 

itu film sudah menjadi sebuah media komunikasi yang efektif, dan jika 

disalah gunakan maka akan fatal, karena film mempunyai kemampuan untuk 

mempresentasikan berbagai pesan, baik itu pesan-pesan moral, kemanusiaan, 

sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Menurut Hananta (2013:3) 

penonton tidak hanya terpengaruh sewaktu duduk di dalam bioskop, tetapi 

terus sampai waktu yang cukup lama. Pengaruh film tidak hanya pada cara 

berpakaian dan cara bergaya, tetapi juga menimbulkan efek atau pengaruh 

yang lebih jauh dan dapat bersifat negatif. Maka wajar jika masyarakat 

maupun siswa ikut atau meniru perilaku yang tersampaikan dalam film yang 

dilihat.  

Nilai moral dalam cerita atau film biasanya dimaksudkan sebagai saran 

yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang 

dapat diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang bersangkutan oleh 

pembaca atau penonton yang berhubungan dengan masalah kehidupan, 

seperti: sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan (Sartika, 2014:67). 

Menurut Aladin (2014:21) moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang 

digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, 

pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, 

dan buruk.  Sehingga penggunaan film yang mengandung unsur pendidikan 

sangat penting. 

Salah satu  film yang mengandung  unsur pendidikan  adalah film  kartun 

Dr. Seuss The Lorax. Menurut situs CinemaXX1, Dr. Seuss The Lorax adalah 

film yang sangat menghibur sekaligus dapat mengedukasi para generasi muda 
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hingga orang dewasa.  Film ini menarik untuk ditonton, karena efek 

visualisasi yang menakjubkan, terdapat unsur musikalisasi, serta cerita film 

yang menggambarkan suatu kota tanpa tumbuhan dan hewan asli. Menurut 

Friandini (2016:1507)  Film Dr. Seuss The Lorax sarat akan penggambaran 

kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia yang ingin mengambil 

keuntungan dari pembangunan dan pengembangan industri tanpa memikirkan 

dampaknya terhadap lingkungan. Substansi cerita dari film tersebut seoleh 

menjadi gambaran dari kehidupan saat ini, dimana alam sudah mengalami 

berbagai sentuhan sehingga berdampak terhadap kehidupan hutan yang 

semakin rusak. 

Film Dr. Seuss the lorax bagus untuk ditonton oleh siswa SMA, karena 

siswa SMA berfikir kritis, abstrak dan sangat imajinatif. Menurut Komalasari 

(2014:46) dasar teoritis psikologi perkembangan, dimulai dari konsep-konsep 

sederhana dan konkret di SD meningkat naik ke konsep-konsep yang lebih 

kompleks dan relatif abstrak di SMP dan SMA serta menurut Yulianti 

(2014:4-5) sebagaimana yang dinyatakan Kurniasih dan Setiawan (2012: 24) 

pembelajaran dengan media audio visual seperti film akan lebih berhasil dari 

pada media audio saja atau visual saja, dengan menggunakan media ini siswa 

merasa mereka seolah-olah terlibat didalam kegiatan itu sendiri, dan dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Selain itu, muatan moral positif dalam film 

yang berfungsi untuk menanamkan sikap cinta alam dan implementasi dari 

pelajaran biologi khususnya materi perubahan lingkungan. Muatan moral film  

kartun Dr. Seuss The Lorax mengisaratkan agar penonton memiliki rasa 

kepedulian terhadap keadaan lingkunganya.  

Seperti yang kita ketahui kerusakan lingkungan telah menjadi isu yang 

mengglobal sejak dulu. Manusia merupakan penyebab utama kerusakan alam 

tersebut. Kurangnya kepedulian terhadap lingkungan merupakan salah satu 

sumber utama penyebab manusia merusak alam. Hal tersebut juga terjadi 

pada kepedulian siswa yang masih relatif rendah. Berdasarkan hasil observasi 

lapangan dan pembagian kuesioner kepada siswa kelas X MIPA di MAN 1 

Pontianak tentang kelestarian lingkungan dan motivasi cinta alam pada 
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lampiran A-1 dan A-3 yang dibuat berdasarkan indikator peduli lingkungan 

menurut Nenggala (2007:173) yang tercantum pada halaman 13. Hasil 

observasi menunjukan sebagian besar siswa membersihkan dan merapihkan 

ruangan kelas jika ada  jadwal piket dan rajia kebersihan. Siswa hanya 

membuang sampah kelas di tempat pembuangan sampah madrasah jika piket 

kelas saja, padahal sarana pendukung kebersihan telah disediakan sangat baik 

oleh madrasah. Sarana tersebut seperti tong sampah, sapu, dan  bak cuci 

tangan. 

Berdasarkan hasil pembagian kuesioner kepada 9 siswa dari 3 kelas X 

MIPA di MAN 1 Pontianak tentang kelestarian lingkungan dan motivasi cinta 

alam yang diambil secara acak pada tanggal 31 Januari 2017. Semua sampel 

siswa mengakui bahwa menjaga kelestarian lingkungan dan sikap cinta alam 

itu sangat penting. Namun, ditemukan motivasi cinta alam masih relatif 

rendah hal tersebut berdasarkan hasil analisis kuesioner yang dibagikan.  

TABEL 1.1 Hasil Kuesioner 

Pernyataan Jawaban  Siswa  

Penting tidak menjaga lingkungan 

 

penting   9 

Membuang sampah kelas  

 

Sering (karena piket) 

Jarang(karena pike) 

2 

7 

Membuang sampah di sungai atau 

got  

   

Pernah 

Tidak pernah 

8 

1 

Tindakan jika orang lain membuang 

sampah sembarangan  

 

Menegur 

Tidak peduli( cuek ) 

Tindakan yang sudah biasa 

1 

5 

3 

Jika menemukan sampah 

dilorong,lapangan, dll   

Dibiarkan saja 

Memungut 

Tidak peduli(karna bukan 

saya yang membuangnya) 

3 

2 

4 

Mengambil, menebang pohon dll 

disepanjang perjalanan  

Pernah  

Tidak pernah 

9 

0 

 

       Berdasarkan ulasan di atas, maka salah satu cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan menanamkan sikap moral atau motivasi 

cinta alam kepada siswa melalui film sebagai media edukasi. Oleh sebab itu 
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penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan pesan-pesan moral yang 

terkandung dalam film Dr. Seuss The Lorax serta untuk mendeskripsikan 

motivasi cinta alam siswa setelah menonton film Dr. Seuss The Lorax. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana isi pesan moral peduli lingkungan dalam film Dr. Seuss The 

Lorax ? 

2. Bagaimana motivasi cinta alam siswa setelah menonton film Dr. Seuss 

The Lorax ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan pesan-pesan moral peduli lingkungan yang 

terkandung dalam film Dr. Seuss The Lorax. 

2. Untuk mendeskripsikan motivasi cinta alam siswa setelah menonton film 

Dr. Seuss The Lorax. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terkandung dalam penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Teoritis : 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi Solusi 

alternatif dalam menanamkan motivasi cinta alam pada peserta didik.  

Serta dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam bidang 

pendidikan dan metode analisis isi.  

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Guru 

Memberikan refrensi pemanfaatan film sebagai media pembelajaran 

dalam menanamkan motivasi cinta alam siswa. 

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungannya. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi pihak sekolah untuk 

membangun karakter cinta alam siswa dalam rangka 

mengoptimalkan moral peduli lingkungan. 
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d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini merupakan pengabdian dalam rangka memotivasi 

cinta alam siswa. 

E. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual 

Konsep secara umum dapat diartikan sebagai abstraksi atau 

representasi dari suatu objek atau gejala sosial (Eriyanto, 2013:175). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

mengangkat beberapa konsep sebagai konsep utama yaitu : 

a. Analisis Isi 

Secara umum, analisis isi dapat didefinisikan sebagai suatu 

teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensiasi dari isi (Aldita, 2014:79).  

Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik 

dari suatu pesan. Dalam bahasa Holsti (1969:28), analisis isi di sini 

dipakai untuk mejawab pertanyaan what, to whom, dan how dari 

suatu proses komunikasi. Pertannyaa what berkaitan dengan 

penggunaan analisis isi untuk menjawab pertannyaan mengenai apa 

isi dari suatu pesan, tren, dan perbedaan antara pesan dari 

komunikator yang berbeda. Pertannyaan to whom dipakai untuk 

menguji hipotesis mengenai isi pesan yang ditunjukan untuk 

khalayak yang berbeda. Sementara pertannyaan how terutama 

berkaitan dengan penggunaan analisis isi untuk menggambarkan 

bentuk dan teknik-teknik pesan (misalnya, teknik persuasi) (Eriyanto, 

2011:33). 

b. Pesan Moral Peduli Lingkungan 

Pesan moral merupakan amanat atau isi moral sifat baik 

perbuatan, perkataan dan lainnya yang ingin disampaikan oleh 

seorang tokoh. Sedangkan peduli lingkungan menurut Triwardani 

(2013) merupakan sikap saling berinteraksi dalam memahami, 

merasakan dan berperilaku terhadap suatu obyek Sebagai makhluk 
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sosial, manusia tidak dapat lepas dari lingkungan. Sehingga, untuk 

mendeskripsikan pesan moral peduli lingkungan dalam film kartun 

Dr.Seuss The Lorax pada penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis setiap kemunculan kandungan pesan moral peduli 

lingkungan dalam setiap  squence.        

c. Motivasi Cinta Alam 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, 

menggarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong 

untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau 

tujuan tertentu. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk 

perilaku belajar. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep seperti 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan 

keingintahuan seseorang terhadap sesuatu (Hamdu, 2011). Sehingga 

motivasi cinta alam bermakna sebagai dorongan dari dalam diri 

seseorang yang peduli terhadap lingkungannya. 

2. Definisi Operasional 

Berdasarkan definisi konseptual yang telah dipaparkan di atas, maka 

untuk memperjelas serta mempermudah pengamatan yang ada di dalam 

film kartun Dr. Seuss the Lorax terhadap motivasi cinta alam siswa, 

dibuatlah operasionalisasi konsep yaitu: 

a. Analisis Isi 

Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian analisis isi ini 

dilakukan dengan teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang 

atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Symbol 

coding  yang dimaksud yaitu mencatat keseluruhan kategori pesan 

moral peduli lingkungan yang muncul dalam film Dr. Seuss The 

Lorax  dalam setiap squence. Pembagian squence ini berdasarkan 

satu rangkaian peristiwa yang utuh dalam beberapa adegan dalam 

film. 
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b. Pesan Moral Peduli Lingkungan 

       Kandungan Pesan moral peduli lingkungan dalam film kartun 

Dr.Seuss The Lorax pada penelitian ini, diuraikan kedalam kategori 

pesan moral yang muncul dalam setiap squence. Kategori pesan 

moral peduli lingkungan berdasarkan indikator peduli lingkungan 

menurut Nenggala (2007:173) yaitu  selalu menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar, tidak mengambil, menebang atau mencabut 

tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sepanjang perjalanan,  selalu 

membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah di 

sekitar perumahan, melaksanakan kegiatan membersihkan 

lingkungan, menimbun barang-barang bekas, dan membersihkan 

sampah-sampah yang menyumbat saluran air. 

c. Film Kartun Dr. Seuss The Lorax 

       Film Dr. Seuss The Lorax  menjadi subjek penelitian dengan 

objek yang diteliti yaitu keseluruhan isi pesan moral peduli 

lingkunan melalui perbuatan, ucapan, dan setting lingkungan film. 

Film ini berdurasi kurang lebih 1 jam 26 menit 19 detik dengan 

beberapa squence. Film Dr. Seuss The Lorax  digunakan dalam 

peneltian ini karena berdasarkan situs CinemaScore, memberikan 

predikat Dr. Seuss The Lorax dengan nilai A. Di antara sekian 

banyak film yang memasari pasar keluarga, jarang yang 

mendapatkan penilaian A, namun Dr. Seuss The Lorax membuktikan 

kehebatannya, sehingga sangat cocok untuk dijadikan subjek dalam 

penelitian ini.  

d. Motivasi Cinta Alam 

Motivasi cinta alam siswa setelah menonton film kartun Dr. 

Seuss The Lorax dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

membagikan angket motivasi cinta alam kepada siswa kelas XI IPA 

yang terdiri dari 16 pernyataan. Angket motivasi cinta alam dibuat 

berdasarkan indikator peduli lingkungan menurut Nenggala 

(2007:173).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Film Komunikasi Media Massa 

1. Pengertian Film  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:414), film adalah 

selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang 

akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan 

dimainkan di bioskop). Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar 

hidup. Sedangkan pengertian film dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 33 

Tahun 2009 adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan 

media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi 

dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. bahwa film sebagai 

karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan 

budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk 

memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab 

memajukan perfilman (Renyoet, 2014: 29).        

Dalam konsepsi umum, Film merupakan media hiburan bagi 

penikmatnya, tetapi dalam kenyataannnya, film tidak sekedar sebagai 

sebuah karya seni yang lantas bersama-sama dapat dinikmati, lebih dari itu 

film dapat dilihat sebagai sebuah bangunan sosial dari masyarakat yang 

ada dimana film itu diciptakan. Film juga dapat mendeskripsikan watak, 

harkat, dan martabat budaya bangsa sekaligus memberikan manfaat dan 

fungsi yang luas bagi bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Film tidak 

hanya semata menonjolkan unsur hiburan semata, tetapi lebih kepada 

tanggung jawab moral untuk mengangkat nilai nasionalisme bangsa dan 

jati diri bangsa yang berbudaya. Tak hanya disitu, tetapi film juga sebagai 

penyampai pesan moral, informatif, sejarah maupun solusi atas tema-tema 

yang berkembang dimasyarakat. Film juga berfungsi sebagai duta dalam 

pergaulan antar bangsa. Film merupakan karya cipta manusia yang 

berkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, mampu menghubungkan 

gambaran masa lampau dengan sekarang, mencerdaskan dan mencerahkan 
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bangsa karena memberikan nilai-nilai keberagaman yang terkandung 

didalamnya, seperti sarana penerangan atau informasi, pengekspresian seni, 

dan pendidikan. Dinilai dari sudut mana pun, film adalah acuan otentik 

tentang berbagai hal termasuk perkembangan sejarah suatu bangsa (Sartika, 

2014:64). 

Berdasarkan konsep tersebut, film dapat diartikan sebagai karya cipta 

manusia yang berkitan erat dengan kehidupan, sebagai sarana hiburan 

sekaligus sebagai alat ukur kemajuan dan martabat suatu bangsa. 

2. Film Sebagai Komunikasi Media Massa 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan. Proses komunikasi akan berlangsung 

dengan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut : sumber, pesan, saluran, 

penerima dan efek. Menurut McQuail, komunikasi merupakan suatu 

proses dimana seorang individu (komunikator) menyampaikan rangsangan 

biasanya dalam simbol-simbol verbal untuk mengubah perilaku individu 

lain (komunikan) (Kurniawan, 2006:22). Komunikasi terjadi sejak 

manusia hidup lebih dari seorang karena komunikasi merupakan sarana 

interaksi manusia. Tidak mungkin ada interaksi tanpa komunikasi, baik 

secara sederhana maupun dengan sarana canggih, bahkan kelompok hewan 

juga berkomunikasi dengan sesamanya menggunakan bahasa yang mereka 

mengerti (Siregar, 2013:2) 

Media massa merupakan sarana penunjang berlangsungnya proses 

komunikasi massa. Oleh karena itu kebutuhkan adannya media massa 

sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dikarenakan 

proses terjadinnya komunikasi massa membutuhkan bantuan saluran atau 

media, yakni alat atau wahana yang digunakan sumber komunikasi 

(komunikator) untuk menyampaikan informasinnya kepada khalayak 

(komunikan). Media massa digunakan dalam komunikasi apabila 

komunikasi berjumlah  banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa 

yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, umumnya adalah 

surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam 
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bidang informasi, edukasi dan rekreasi atau dalam istilah lain : penerangan, 

pendidikan, dan hiburan (Suhendri, 2009:32). 

Film sebagai media komunikasi massa merupakan media penyebaran 

informasi yang populer dengan tujuan agar informasi yang disebarkan 

dapat diterima secara serentak dan lebih mudah diterima khalayak dengan 

audio visual serta alur penyampaian yang menarik. Film sebagai media 

massa memiliki kelebihan antara lain jangkauan, realism, pengaruh 

emosional dan popularitas yang hebat. Sebagai salah satu bentuk media 

massa, film dinilai paling berpengaruh terhadap kejiwaan penontonnya 

(Aldita, 2014:6). Sehingga wajar jika penonton terpengaruh oleh informasi, 

emosi, dan tingkah laku  yang disampaikan film yang ditontonya. 

3. Film Sebagai Media Pembelajaran 

Media dan film sangat erat sekali hubungannya, film merupakan salah 

satu jenis media dan keberadaanya sangat digemari oleh masyarakat, 

karena merupakan media pandang dengar yang menyampaikan pesan 

dengan alur cerita yang bisa dibuat semenarik mungkin. Menurut Suryani 

(2014:82), film memiliki berbagai peran, selain sebagai sarana hiburan, 

film juga dapat berfungsi sebagai media pembelajaran yaitu sebagai media 

kampanye perubahan sosial. Film merupakan media penyampaian pesan 

dan alat komunikasi massa. Menurut undang- undang Film Tahun 2009, 

film sebagai mediakomunikasi massa merupakan sarana pencerdas 

kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, 

pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di 

dunia internasional. Seperti halnya televisi siaran, tujuan khalayak 

menonton film terutama adalah ingin memperoleh hibutan. Akan tetapi 

dalam film dapat terkandung fungsi informatif maupun edukatif, bahkan 

persuasif. 

Dengan didukung oleh fungsi dari film yaitu salah satu alat untuk 

menyampaikan gagasan, konsep, serta dapat memunculkan dampak dari 

penayangannya. Film diasumsikan sebagai alat untuk menghadirkan 

“realitas sosial” yang direpresentasikan sebagai realitas media. Menurut 
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Hananta (2013:3) pengaruh film besar sekali terhadap jiwa manusia. 

Penontonnya tidak hanya terpengaruh sewaktu duduk di dalam bioskop, 

tetapi terus sampai waktu yang cukup lama. Pengaruh film tidak hanya 

pada cara berpakaian dan cara bergaya, tetapi juga menimbulkan efek atau 

pengaruh yang lebih jauh dan dapat bersifat negatif.  

Penggunaan film Dr. Seuss the lorax sebagai media pembelajaran 

khususnya mata pelajaran Biologi dirasa penting, karena pelajaran Biologi 

merupakan mata pelajaran yang mempelajari semua aspek kehidupan baik 

aspek biotik maupun abiotik serta sangat erat kaitannya dengan kehidupan. 

Berdasarkan silabus kurikulum 2013 (K13) khususnya kelas X, terdapat 

materi pelajaran biologi yang mempelajari tentang lingkungan. Sehingga 

penggunaan film ini sebagai media pelajaran biologi sangat tepat, hal 

tersebut karena keterkaitan antara film ini dengan materi biologi tentang 

lingkungan yaitu, film Dr. Seuss the lorax ini, mengajak penonton untuk 

lebih mencintai lingkungan, diutamakan untuk menjaga tanaman dan 

bebas dari penebangan pohon secara liar yang selama ini sudah banyak 

terjadi. Diharapkan pula anak-anak yang menonton film ini bisa belajar 

menanam satu tanaman saja agar nantinya tanaman tersebut bisa tumbuh 

terus dan bisa berguna bagi lingkungan sekitar juga. Menurut Ratnasari 

(2013:21) animasi dan video dapat menjadi media pembelajaran yang baik, 

karena dapat memperlihatkan aspek-aspek yang dinamik, dan tidak 

memerlukan pemakaian simbol tambahan seperti pada ilustrasi statis 

Film tidak selalu menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap 

penonton film. Penggunaan alat bantu media video Selain perubahan 

tingkah laku, film juga dapat menimbulkan perubahan emosi, sikap atau 

nilai dalam diri penonton, serta adanya transmisi pengetahuan dan 

memperoleh tambahan informasi yang tidak bisa didapat dari pergaulan 

sehari-hari, seperti film kartun Dr.Seuss The Lorax dapat memotivasi cinta 

alam siswa. Sehingga film dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi.  
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B. Pesan Moral Peduli Lingkungan 

1. Pesan Moral 

Menurut bahasa, pesan dapat diartikan sebagai nasihat, permintaan, 

dan amanat yang dilakukan atau disampaikan orang lain(Depdiknas, 

2008:1170). Moral secara etimologi berasal dari kata mos dalam bahasa 

latin, dan bentuk jamaknya mores, yang berarti tata cara atau adat-istiadat. 

Moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik buruk yang sesuai 

dengan kesepakatan sosial maupun agama, yang mendasari tindakan atau 

pemikiran. Moral menurut chaplin adalah mengacu pada akhlak yang 

sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat 

kebiasaan yang mengatur tingkah laku (Abdillah, 2014:13).  

Nilai moral dalam cerita atau film biasanya dimaksudkan sebagai 

saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, 

yang dapat diambil dan ditafsirkan lewat cerita atau film yang 

bersangkutan oleh pembaca atau penonton yang berhubungan dengan 

masalah kehidupan, seperti: sikap, tingkah laku, dan sopan santun 

pergaulan (Sartika, 2014:67).  

Sehingga pesan moral dapat diartikan sebagai amanat  atau nasihat 

yang berisi nilai, etika, norma yang diyakini mayarakat menyangkut baik 

buruknya perbuatan seseorang.  

2. Moral dan Karakter Peduli Lingkungan 

Moral seseorang dikatakan baik jika sikap atau perbuatannya sesuai 

dengan etika, norma yang dianut oleh masyrakat. Moral seorang yang baik 

dapat membentuk karakter baik pula pada pribadi seseorang tersebut.  

Sama halnya dengan moral peduli lingkungan yang baik akan membentuk 

seseorang menjadi karakter peduli lingkungan pula 

Kata peduli, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

mengindahkan; memperhatikan; menghiraukan. Peduli digambarkan 

bahwa peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak 

santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau 

mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak 
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mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat 

dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, 

cinta damai dalam menghadapi persoalan. Menurut Setiyani (2013:20), 

Peduli tidak hanya kepada orang lain saja tapi juga peduli akan lingkungan 

sekitarnya.  

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character, 

yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, keperibadian 

dan akhlak. Istilah karakter juga dadopsi dari bahasa Latin kharakter, 

kharessian, dan xharaz yang berarti tools for marking, to engraven dan 

pointed stake, yang kemudian hari dipehami sebagai stempel atau cap (Al-

anwari, 2014:231). Jadi, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk 

cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. 

Pendidikan karakter mempercayai adanya keberadaan moral absolute, 

yakni moral absolute perlu diajarkan kepada generasi muda agar mereka 

paham betul mana yang baik dan benar. Pendidikan karakter mempunyai 

makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral, karena bukan sekadar 

mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah (Al-anwari, 2014:231). 

Menurut Nenggala (2007:173) indikator seseorang yang peduli 

lingkungan yaitu: 1) Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar, 2) 

Tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang 

terdapat di sepanjang perjalanan, 3) Tidak mencoret-coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, batu-batu, jalan atau dinding, 4) Selalu membuang 

sampah pada tempatnya, 5) Tidak membakar sampah di sekitar perumahan, 

6) Melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan, 7) Menimbun 

barang-barang bekas, dan 8) Membersihkan sampah-sampah yang 

menyumbat saluran air. 

Jadi, moral dan karakter peduli lingkungan merupakan kebiasaan atau 

watak seseorang memperhatikan atau peduli terhadap lingkungan yang 
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terus menerus dilakukan berdasarkan norma atau nilai-nilai yang dianut 

oleh masyarakat. 

C. Motivasi Cinta Alam 

Kata motif diartikan sebagai daya penggerak dari dalam subjek untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal 

dari kata „‟motif‟‟ itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak 

yang telah menjadi aktif (Miru, 2009:2). Pada dasarnya motivasi adalah suatu 

usaha untuk menggerakkan seseorang agar ia bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu.  

Motivasi merupakan faktor penentu dan berfungsi menimbulkan, 

mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan 

baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin besar motivasinya 

akan semakin besar kesuksesan, tampak gigih, tidak mau menyerah, giat 

belajar untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Motivasi dapat timbul dari 

dalam diri siswa atau disebut motivasi instrinsik namun juga timbul dari luar 

diri seorang siswa atau yang disebut motivasi ekstrinsik (Miru, 2009:3). 

Sehingga, motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai keinginan dan 

kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. 

Cinta merupakan bentuk rasa atau perasaan seseorang yang sangat 

mennyukai, peduli, dan rasa ingin selalu menjaga yang dicintai baik benda 

maupun makhluk hidup. Cinta lingkungan adalah sikap atau perasaan 

seseorang yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Menurut Keraf 

(2010:167-177), cinta lingkungan mempunyai nilai-nilai karakter yang 

terkandung di dalamnya, yang dapat diinternalisasikan dan dikembangkan 

sehingga mampu membentuk karakter cinta lingkungan dalam diri peserta 

didik. Adapun nilai-nilai tersebut yaitu: Hormat terhadap alam, tanggung 

jawab, solidaritas, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, tidak merusak, 

hidup sederhana dan selaras dengan alam, dan keadilan.   
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D. Sinopsis Dr.Seuss The Lorax 

Resensi film Dr. Seuss the lorax berdasarkan penelitian Friandini, dkk 

(2016:1502-1509)  film animasi musikal ini disutradarai oleh Chris Renaud 

dan diliris tahun 2012. Dalam film yang diadaptasi dari buku berjudul sama 

ini Film ini mengisahkan tentang  kehidupan sekumpulan masyarakat di kota 

Thneedville yang hidup dengan penuh kecerian dan kegembiraan, Kota ini 

merupakan sebuah kota buatan yang penuh dengan reprika yang terbuat dari 

bahan plastik. semua peralatan, sarana prasarana dan tumbuhan yang ada di 

dalam kota terbuat dari olahan plastik. Di  kota tersebut  tidak ada rumput dan 

pohon asli, segala sesuatunya semua berasal dari olahan pabrik, sehingga 

mereka perlu membeli udara bersih dari  Aloysius O‟Hare. Seorang gadis 

yang bernama Audrey, dia benar-benar ingin melihat pohon yang nyata. 

Kemudian dia mengemukakannya pada seseorang yang bernama Ted. 

Pada suatu hari Ted berkunjung ke rumah Audrey, Ted adalah seseorang 

yang menaruh hati pada Audrey. Karena Ted sangat mencintai Audrey, Ted 

mendengar harapan Audrey akan ingin memiliki satu pohon yang nyata dan 

Ted berusaha untuk mewujudkan impian wanita tersebut. Ted mulai mencari 

tahu tentang pohon asli tersebut, dia bertanya pada ibunya yang tidak mau 

memberitahunya lalu sang nenek Ted pun menjawabnya. Neneknya 

menyuruh Ted menemui seseorang yang mengetahui betul tentang cara 

menanam tumbuhan dan asal usul kota Thneedville. Orang tersebut tinggal di 

luar kota Thneedville yang bernama Once-Ler. 

Dengan keinginan yang kuat akhirnya Ted diam-diam meninggalkan kota 

menuju rumah tersebut. Ted berusaha mencari jalan keluar dari kota menuju 

rumah Once-ler. Lalu dengan mudahnya Ted menemukan rumah tersebut. 

Kemudian Ted mengemukakan maksud kedatangannya. Once-Ler mulai 

menceritakan kisahnya pada masa dahulu yang penuh dengan keserakahan 

demi kepentingan hidup pribadinya yang akhirnya muncul penyesalan yang 

mendalam dihatinya. 

Once-Ler lalu bercerita. Pada zaman dahulu daerah ini penuh dengan 

perpohonan dan bermacam-macam hewan penghuni hutan serta penjaga 
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hutan, the lorax namanya. Pada awalnya, Once-Ler menebang satu pohon 

untuk membuat sebuah shall yang akan dijual kepasar. Namun shall tersebut 

tidak ada peminat walau Once-Ler telah berusaha berbagai cara untuk 

menjual shall tersebut, Once-Ler kecewa lalu shall itu dibuang. Kemudian 

Once-Ler pulang dan berjanji pada penjaga hutan (the lorax) tidak akan 

menebang pohon lagi dan memutuskan tidak merusak alam. Namun ternyata 

banyak orang yang datang kedaerah itu untuk membeli shall. Karena tergiur 

oleh uang Once-Ler memulai bisnisnya  membuat shall dengan cara 

menebang pohon sedikit demi sedikit sehingga hutan menjadi gundul. 

Pada akhirnya seluruh penghuni hutan pergi meninggalkan hutan yang 

menjadi tempat hidup mereka selama ini dan tinggallah Once-Ler. Hingga 

akhirnya Once-Ler menyesal karena tidak mendengar nasehat the lorax. 

Setelah bercerita Once-Ler kemudian memberikan satu biji coklat (benih 

pohon) kepada Ted agar bisa ditanam di tengah kota. Saat Ted kembali ke 

kotanya ia dihadang O'Hare yang tidak menginginkan pohon itu tumbuh di 

kota. Namun beruntung karena nenek Ted berhasil meyakinkan penjaga dan 

warga bahwa pentingnya pohon untuk kehidupan. Akhirnya Ted menanam 

benih pohon tersebut di tengah kota. 
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BAB III 

METODE 

A. Metode dan Pendekatan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis isi yang bersifat kualitatif. Menurut Eriyanto(2011: 10-11) 

analisis isi adalah metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik 

kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dokumen. 

Penelitian yang mempelajari isi media baik surat kabar, radio, film, dan 

televisi menggunakan analisis isi. Analisis isi ini hanya semata –mata 

untuk menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dua tahap penelitian yaitu, tahap 

pertama menganalisis dokumen berupa pesan moral peduli lingkungan 

dalam film Dr. Seuss The Lorax dan tahap kedua, menganalisis motivasi 

cinta alam siswa kelas XI MIPA MAN 1 Pontianak setelah menonton 

film tersebut. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, yaitu pendekatan yang 

berusaha mendeskripsikan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada 

di lapangan atau untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau 

suatu teks tertentu. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu 

hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di antara variabel.  

B. Sumber Data atau Subjek Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Sumber Data Analisis Film Kartun Dr.seuss the lorax 

Sumber data dalam tahap penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diproleh dari 

rekaman video berupa film kartun Dr.seuss the lorax. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur yang mendukung 
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data primer, seperti buku, internet dan lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. 

2. Sumber Data Motivasi Cinta Alam Siswa 

Sumber data primer dalam penelitian tahap ini yaitu data yang 

diperoleh melalui informan dengan cara menyebarkan angket motivasi 

cinta alam siswa kelas XI MIPA 1 dan 2 MAN 1 Pontianak. Sumber data 

motivasi cinta alam siswa kelas X1 MIPA 1 dan 2 yang berjumlah 74 

siswa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang 

mendukung data primer, seperti buku, internet, dan lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli - September 2017. 

Tempat penelitian pada penelitian analisis film kartun Dr.seuss the lorax 

bertempat di kampus Universitas Muhammadyah Pontianak. Sedangkan 

penelitian motivasi cinta alam siswa dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Pontianak Jalan H. Haruna, Sungai Jawi Luar,  Kota Pontianak.  

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Analisis Film Kartun Dr.Seuss The Lorax 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini 

adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ini dilakukan 

dengan cara pengamatan melalui file film. Yaitu dengan 

mengumpulkan data-data berdasarkan pengamatan melalui file video 

film kartun Dr. Seuss The Lorax.  

b. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

yaitu   coding sheet (lembar kerja koding). Coding sheet digunakan 

sebagai alat ukur dalam penelitian tahap pertama yaitu alat ukur 

untuk menganalisis pesan moral peduli lingkungan dalam film 

Dr.Seuss the lorax. Lembar koding (coding sheet) yang dibuat 

berdasarkan indikator peduli lingkungan menurut Nenggala 
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(2007:173) yaitu  Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar, 

tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuh-tumbuhan yang 

terdapat di sepanjang perjalanan,  selalu membuang sampah pada 

tempatnya, tidak membakar sampah di sekitar perumahan, 

melaksanakan kegiatan membersihkan lingkungan, menimbun 

barang-barang bekas, dan membersihkan sampah-sampah yang 

menyumbat saluran air.  

Pengisian  coding sheet  dilakukan oleh dua orang pengkoder 

untuk mengukur ketepatan peneliti terhadap bentuk-bentuk pesan 

moral peduli lingkungan dalam tiap kategori yang muncul pada 

beberapa squence. Koder dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti 

sendiri serta seorang peneliti berlatar belakang Biologi atau yang 

mengetahui tentang film Dr. Seuss the lorax.  Hasil pengisian coding 

sheet  tersebut kemudian dilakukan reliabilitas antar-coder yang 

digunakan untuk tiap kategori pada coding sheet. Reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Holsti. Formula Holsti adalah uji 

reliabilitas antar-coder.                    

                                
  

       
       

Keterangan: 

M : jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder) 

N1 : jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 : jumlah coding yang dibuat oleh coder 2  

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak 

ada satu pun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan 

sempurna di antara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi 

pula angka reliabillitas. Dalam formula Holsti, angka reliabillitas 

minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70 % (Eriyanto, 

2011:290). 

Sebelum penelitian dilakukan, alat ukur harus dilakukan 

pengujian terlabih dahulu yaitu validasi alat ukur. Validasi dilakukan 

untuk memastikan apakah alat ukur yang dipakai oleh peneliti sahih 
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(valid) dan karenanya dapat menjamin bahwa temuan-temuan dalam 

penelitian juga dihasilkan dari pengukuran yang tepat. Pengujian 

Validasi yang peneliti gunakan adalah dengan cara mengajukannya 

kepada ahli. Ahli yang peneliti maksud di sini adalah Dosen 

Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Guru Biologi MAN 1 

Pontianak. 

c. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Sebelum melakukan reduksi data, penyajian serta penarikan 

kesimpulan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan 

data. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui hasil analisis 

pesan moral peduli lingkungan yang terkandung dalam film 

Dr.Seuss the Lorax menggunakan coding sheet. Setelah data 

terkumpul maka selanjutnya melakukan reduksi data, penyajian 

dan menarik kesimpulan. 

2) Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil coding 

sheet, kemudian diseleksi data yang relevan dengan fokus 

masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam reduksi 

data yaitu: 

a) Menghitung persentase kemunculan perkategori pesan 

moral peduli lingkungan yang terkandung dalam film Dr. 

Seuss the lorax pada lembar koding. Untuk mempermudah 

proses perhitungan, peneliti membagi film Dr. Seuss the 

lorax dalam beberapa sequences berdasarkan satu rangkai 

peristiwa yang utuh dalam adegan film. Dari sequences 
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inilah yang mewakili adegan-adegan pesan moral peduli 

lingkungan dalam film tersebut. 

b) Berdasarkan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, 

maka data yang diperoleh menunjukan terjadinnya beberapa 

adegan yang memuat pesan moral peduli lingkungan. 

c) Setelah dilakukan perhitungan frekuensi pesan moral peduli 

lingkungan dalam film Dr. Seuss the lorax, langkah 

selanjutnya melakukan rekapitulasi dan hasil perbandingan 

antar 2 koder menggunakan formula Holsti. 

3) Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dalam 

bentuk tabel. Data yang disajikan berisi data kemunculan pesan 

moral peduli lingkungan yang terkandung dalam film Dr.Seuss 

the Lorax. 

4) Conclusion Drawing/ Verification 

Dalam penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan 

dalam bentuk deskriptif. Data yang diperoleh dari sumber data 

(informan), penarikan kesimpulan dilakukan setelah 

memperoleh data yang dianalisis berupa data pesan moral peduli 

lingkungan dalam film Dr.Seuss the Lorax. 

2. Motivasi Cinta Alam Siswa 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian ini 

adalah teknik komunikasi tidak langsung. Teknik ini adalah cara 

mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan hubungan 

tidak langsung atau dengan perantara alat, baik berupa alat yang 

sudah tersedia maupun alat khusus yang dibuat untuk keperluan 

penelitian. Teknik komunikasi tidak langsung yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu dengan memberikan sejumlah pernyatan berupa 
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angket motivasi cinta alam siswa kelas XI MIPA 1 dan 2 MAN 1 

Pontianak. 

b. Alat Pengumpulan Data 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini 

yaitu lembar angket motivasi cinta alam siswa. Angket motivasi 

cinta alam siswa yang digunakan adalah angket dalam bentuk angket 

tertutup yang mengacu kepada skala Likert, dimana responden 

tinggal memillih jawaban yang sesuai dengan realitas yang 

dialaminya. Pilihan jawaban dikategorikan sebagai suatu pernyataan 

sikap SS (sangat setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS 

(sangat tidak setuju) dengan jumlah angket sebannyak 16 pernyataan. 

Angket ini diberikan setelah siswa selesai menonton film Dr. Seuss 

the lorax. 

TABEL 3.1. Pengskoran Pernytaan Positif  

No    Kriteria Jawaban    Skor 

1    Sangat Setuju     4 

2    Setuju      3 

3    Tidak Setuju     2 

4    Sangat Tidak Setuju    1 

 

TABEL 3. 2. Pengskoran Pernytaan Negatif  

No    Kriteria Jawaban    Skor 

1    Sangat Setuju     1 

2    Setuju      2 

3    Tidak Setuju     3 

4    Sangat Tidak Setuju    4 

 

Penggunaan angket dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan motivasi cinta alam siswa setelah menonton film 

Dr. Seuss The Lorax. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pertanyaan-
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pertanyaan angket dikemas dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

motivasi cinta alam siswa sesuai indikator-indikator peduli 

lingkungan. Validitas angket dalam penelitian ini juga dilakukan 

dengan cara mengajukannya kepada ahli. Menurut Sugiyono 

(2011:125) untuk menguji validitas dari ahli (judgment experts) 

jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal tiga orang sesuai dengan 

lingkup yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, Ahli yang peneliti 

ajukan adalah Dosen Pendidikan Biologi dan Guru Biologi MAN 1 

Pontianak. 

c. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1) Data Collection ( Pengumpulan data ) 

Sebelum melakukan reduksi data, penyajian serta penarikan 

kesimpulan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan 

data. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui hasil analisis 

motivasi cinta alam siswa setelah mononton film tersebut 

menggunakan angket. setelah data terkumpul maka selanjutnya 

melakukan reduksi data, penyajian dan menarik kesimpulan. 

2) Data Reduction ( Reduksi data ) 

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan pada hasil 

angket. Adapun langkah-langkah dalam reduksi data yaitu: 

a) Setelah dilakukan analisis pesan moral peduli lingkungan 

dalam film Dr. Seuss the lorax, langkah selanjutnya 

melakukan analisis motivasi cinta alam siswa setelah 

menonton film tersebut. 

b) Analisis motivasi cinta alam siswa setelah menonton film 

Dr.seuss the lorax dilakukan dengan menganalisis data 

angket. 

c) Menghitung jumlah siswa yang memilih kategori SS (sangat 

setuju), S (setuju), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak 

setuju) 
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d) Menghitung skor motivasi cinta alam berdasarkan jumlah 

jawaban setiap siswa yang memilih kategori SS, S, TS, dan 

STS 

e) Analisis angket dilakukan dengan menghitung jumlah skor  

persiswa dalam setiap indikator dan mengelompokannya 

menjadi 4 kriteria. Berikut rumus yang digunakan untuk 

mengetahui motivasi cinta alam siswa pada setiap indikator: 

% Motivasi Cinta Alam = 
                   

          
 X 100% 

f) Skor dikonversikan menjadi persentase dan dikelompokan 

berdasarkan tingkat motivasi cinta alam siswa. Interval 

motivasi cinta alam dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Skor Maksimum  = 
  

  
          

= 100% 

Skor Minimum  = 
   

  
          

= 25% 

R (Rentang)  = 100% - 25%   

= 75% 

K (Kelas)   = 4 

I (Interval)   =  
   

 
 =18.75% 

TABEL 3. 3. Penilaian Tingkat  Motivasi Cinta  Alam  

Percentase  Kriteria  

  81.25%   –  100% 

  62.5%     –  80.25% 

  43.75%   –  61.5% 

  25%        –  42.75% 

Sangat Termotivasi 

Termotivasi 

Cukup Termotivasi 

Sangat Tidak Termotivasi 

Diadaptasi dari  Penelitian Jahara (2016). 

3) Data Display ( Penyajian data ) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dalam 
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bentuk tabel. Data yang disajikan berisi data persentase hasil 

angket motivasi cinta alam  siswa. 

4) Conclusion Drawing/ Verification 

Dalam penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan dalam 

bentuk deskriptif. Data yang diperoleh dari sumber data (informan), 

penarikan kesimpulan dilakukan setelah memperoleh data yang 

dianalisis berupa data motivasi cinta alam siswa setelah menonton 

film Dr.Seuss the Lorax. 

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

1. Triangulasi  

a. Analisis Film Kartun Dr.Seuss the Lorax 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi 

teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Data diperoleh dengan pembagian coding sheet, lalu 

dicek dengan wawancara. Setelah peneliti selesai mengumpulkan 

data dan menemukan data temuan atau kesimplan, peneliti akan 

melakukan triangulasi dengan cara wawancara. Narasumber dalam 

penelitian ini yaitu Coder 2, Uli Irwanda. Hasil wawancara dengan 

Coder 2 menunjukan bahwah terdapat pesan moral peduli 

lingkungan dalam film kartun Dr.Seuss the Lorax. 

b. Motivasi Cinta Alam Siswa 

Untuk menguji kredibilitas data motivasi cinta alam siswa 

dilakukan juga dengan triangulasi teknik. Data diperoleh dengan 

pembagian angket, lalu dicek dengan wawancara siswa. Siswa yang 

diwawancarai kurang lebih 30 siswa dengan kriteria berdasarkan 

hasil jawaban angket setiap indikator baik yang termotivasi maupun 

tidak termotivasi. Untuk siswa yang cukup termotivasi dan tidak 

termotivasi, diberikan pertanyaan sesuai dengan jawaban hasil 

angket (lampiran D-7, Halaman 126). Hasil wawancara tersebut 

dimaksudkan untuk memastikan data yang benar. 
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2. Member Chcek 

a. Analisis Film Kartun Dr.Seuss the Lorax 

Member chcek adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti dari pemberi data. Tujuan member chcek  dilakukan peneliti 

untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan oleh pemberi data 

coder. Apabila data tersebut disepakati oleh pemberi data berarti data 

tersebut valid. Pelaksanaan Member chcek dilakukan setelah tahap 

pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau 

kesimpulan. 

Hasil pengecekan yang dilakukan dengan Coder 2 tersebut 

adalah, Coder 2 membenarkan bahwa terdapat kandungan pesan 

moral peduli lingkungan dalam dalam film kartun Dr.Seuss the 

Lorax (lampiran D-8, Halaman 128). 

b. Motivasi Cinta Alam Siswa 

Pelaksanaan Member chcek motivasi cinta alam siswa dilakukan 

setelah tahap pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu 

temuan, atau kesimpulan. Pemeriksaan data motivasi cinta alam ini 

dilakukan kepada 30 orang siswa yang termotivasi maupun tidak 

termotivasi, tujuannya adalah agar data yang didapatkan benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan dan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dan terdapat kesesuaian data antara pemberi data atau 

informan. Bukti hasil  member chcek motivasi cinta alam siswa dapat 

dilihat pada lembar member chcek (lampiran D-9 Halaman 133). 
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BAB 1V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Hasil Coding Sheet Pesan Moral Dalam Film Dr. Seuss The 

Lorax 

Analisis kandungan pesan moral peduli lingkungan dalam film 

kartun Dr. Seuss The Lorax  dilakukan selama bulan Juli 2017, 

dengan coder pertama yaitu peneliti sendiri dan coder kedua Uli 

Irwanda. Hasil coding sheet antar coder pertama dan kedua dapat 

dilhat pada lampiran C-1. 

Berdasarkan hasil yang terdapat pada lamprian C-1, diketahui 

bahwa terdapat pesan moral peduli lingkungan dalam kartun Dr. 

Seuss The Lorax. Pesan moral tersebut berdasarkan indikator peduli 

lingkungan yang dibedakan kedalam tiga kategori yaitu, kategori 

positif, negatif dan netral. Kategori positif merupakan kategori yang 

menggambarkan pesan moral bermuatan moral yang baik. Kategori 

negatif merupakan kategori yang bersifat kebalikan dari kategori 

positif yaitu, kategori yang menggambarkan adegan, perbuatan, 

setting lingkungan yang memuat moral jelek atau buruk. Sedangkan 

untuk kategori netral yaitu, ketegori yang tidak ada penggambaran 

secara spesifik adegan, perbuatan, setting lingkungan yang memuat 

moral peduli lingkungan dalam setiap squence. Berikut hasil 

kemunculan pesan moral peduli lingkungan dalam film kartun Dr. 

Seuss The Lorax. 

TABEL 4.1 Frekuensi kemunculan pesan moral peduli lingkungan 

dalam film kartun Dr. Seuss The Lorax  

No  Indikator  Kategori Coder 

1 

Coder 

2 

Persentase 

Persetujuan 

Uji 

Reliabilitas 

(%) 

1 Selalu menjaga 

kelestarian 
Positif  5 5 100 

Negatif  6 6 100 
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lingkungan sekitar Netral  1 1 100 

2 Tidak mengambil, 

menebang atau 

mencabut tumbuhan-

tumbuhan yang 

terdapat disepanjang 

perjalanan 

Positif  2 2 100 

Negatif 6 5 90 

Netral  1 1 100 

3 Tidak mencoret-

coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau 

dinding 

Positif  - - - 

Negatif  2 2 100 

Netral  - - - 

4 Selalu membuang 

sampah pada 

tempatnya 

Positif  - - - 

Negatif  4 3 86 

Netral  - - - 

5 Tidak membakar 

sampah di sekitar 

perumahan 

Positif  - - - 

Negatif  - - - 

Netral  12  12 100 

6 Melaksanakan  

kegiatan 

membersihkan 

lingkungan 

Positif  - - - 

Negatif  3 4 86 

Netral  - - - 

7 Menimbun barang-

barang bekas 
Positif  - - - 

Negatif  - - - 

Netral  12  12 100 

8 Membersihkan 

sampah yang 

menyumbat saluran 

air 

Positif  - - - 

Negatif  - - - 

Netral  12  12 100 

 

Setelah dilakukan perhitungan frekuensi kemunculan pesan 

moral peduli lingkungan dalam film kartun Dr. seuss the lorax, 

langkah selanjutnya yaitu melakukan rekapitulasi dan hasil 

perbandingan antar 2 Coder menggunakan formula Holsti. Dalam 

formula Holsti, relibilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana angka 

0 berarti tidak ada satupun yang disetuju oleh Coder dan angka 1 
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menunjukan terdapat persetujuan antar Coder. Berdasarkan tabel 4.1 

kemunculan pesan moral peduli lingkungan dalam kategori positif 

yang mendominasi terdapat dalam indikator 1 dan 2. Kategori 

negatif dalam indikator 1, 2, 4, dan 6. Sedangkan untuk kategori 

netral terdapat dalam indikator  5, 7, dan 8. Berdasarkan hasil 

analisis total kemunculan pesan moral peduli lingkungan dalam film 

kartun Dr. seuss the lorax sebanyak 65.  

Intensitas pesan moral peduli lingkungan yang terkandung 

dalam film Dr. Seuss the lorax menunjukan jumlah yang cukup 

signifikan. Dari 12 squence,  adegan yang mendominasi terdapat 

dalam indikator selalu menjaga lingkungan yaitu sebanyak 18,46 

kali, tidak mengambil, menebang, atau mencabut tumbuhan-

tumbuhan yang terdapat di sepanjang perjalanan sebanyak 13,84 

kali, tidak mencoret-coret, selalu membuang sampah pada tempatnya 

sebanyak 3,1 kali, dan melaksanakan  kegiatan membersihkan 

lingkungan sebanyak 4,61 kali. Sedangkan untuk indikator  yang 

tidak ada penggambaran secara spesifik atau tidak muncul meliputi 

indikator, tidak membakar sampah di sekitar perumahan,  menimbun 

barang-barang bekas, dan membersihkan sampah yang menyumbat 

saluran air sebanyak 18,46 kali. 

Hasil coding sheet antar coder pertama dan kedua, kemudian 

akan dibandingkan, dilihat berapa persamaan maupun perbedaannya 

dengan uji relibilitas antar coder. Uji relibilitas ini dilakukan untuk 

melihat persamaan dan perbedaan dan secara umum untuk 

mengetahui tingkat obyektifitas penelitian. Serta uji relibilitas antar 

coder digunakan, karena sangat penting untuk mengetahui tingkat 

konsistensi pengukuran, mengetahui apakah kategori yang dibuat 

sudah operasional. Berdasarkan formula Holsti angka relibilitas 

minimum yang ditoleransi adalah 0.7 atau 70%. Artinya dalam 

penelitian ini uji relibilitas antar coder menunjukan angka di atas 

70%, berarti hasil analisis  reliabel.  
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2. Hasil Angket Motivasi Cinta Alam Siswa 

Motivasi cinta alam siswa merupakan penelitian tahap kedua 

yaitu mendeskripsikan motivasi cinta alam siswa setelah menonton 

film Dr. seuss the lorax. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 

2017 dengan jumlah sampel sebanyak 38 siswa kelas XI MIPA 1 dan 

36 siswa kelas XI MIPA 2. Berikut data hasil analisis angket 

motivasi cinta alam siswa setelah menonton film Dr. Seuss the lorax. 

TABEL 4.2 Persentase Motivasi Cinta Alam Tiap Siswa 

Perindikator 

No Indikator Persentase Motivasi Cinta 

Alam Siswa (%) 

ST T CT STT 

1 Selalu menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar 

89 11 - - 

2 Tidak mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan 

yang terdapat di sepanjang 

perjalanan 

42 51,35 5.40 1.35 

3 Tidak mencoret-coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, batu, jalan atau 

dinding  

57 42 1 - 

4 Selalu membuang sampah pada 

tempatnya 

89 10 1 - 

5 Tidak membakar sampah di sekitar 

perumahan 

50 48 1 1 

6 Melaksanakan  kegiatan 

membersihkan lingkungan 

84 16 - - 

7 Menimbun barang-barang bekas 58 34 8 - 

8 Membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air 

57 43 - - 

Keterangan : ST   = Sangat Termotivasi 

T  = Termotivasi 
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CT  = Cukup Termotivasi 

SST  = Sangat Tidak Termotivasi 

 

Hasil pada tabel 4.2 menyajikan data rekapitulasi motivasi tiap 

siswa perindikator peduli lingkungan. Data ini digunakan untuk 

mengetahui persentase motivasi cinta alam pada setiap siswa dalam 

tiap-tiap indikator. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukan siswa 

yang memiliki motivasi dengan kategori sangat termotivasi dan 

termotivasi dalam setiap indikator lebih dominan dibandingkan 

dengan siswa yang cukup termotivasi atau sangat tidak termotivasi. 

Hasil analisis data motivasi cinta alam setiap siswa perindikator 

tersebut kemudian diolah dan dianalisis kedalam persentase seluruh 

siswa perindikator. 

TABEL 4.3 Persentase Klasikal Motivasi Cinta Alam Siswa 

Perindikator 

No Indikator Persentase(%) Kriteria 

1 Selalu menjaga kelestarian lingkungan 

sekitar 
92 ST 

2 Tidak mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan yang 

terdapat di sepanjang perjalanan 

77 T 

3 Tidak mencoret-coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, batu, jalan atau 

dinding  

83 ST 

4 Selalu membuang sampah pada 

tempatnya 
90 ST 

5 Tidak membakar sampah di sekitar 

perumahan 

81 

 
T 

6 Melaksanakan  kegiatan membersihkan 

lingkungan 

92 

 
ST 

7 Menimbun barang-barang bekas 81 T 
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8 Membersihkan sampah yang menyumbat 

saluran air 
84 ST 

Keterangan : ST   = Sangat Termotivasi 

T  = Termotivasi 

 

Data dalam table 4.3 menyajikan hasil analisis angket motivasi 

cinta alam seluruh siswa perindikator. Data ini digunakan untuk 

mengelompokan atau mengklasikalkan tingkat motivasi cinta alam 

siswa. Berdasarkan data tersebut, menunjukan seluruh siswa 

termotivasi cinta alam dalam setiap indikator setelah menonton film 

kartun Dr. Seuss the lorax dalam setiap indikator. 

B. Pembahasan  

1. Pesan Moral Dalam Film Dr. Seuss The Lorax 

Berdasarkan hasil penelitian, film kartun Dr. Seuss the lorax 

mengandung pesan moral peduli lingkungan. Pesan moral peduli 

lingkungan tersebut digambarkan secara jelas dalam setiap indikator. 

Pada indikator selalu menjaga lingkungan dengan kemunculan 5 kali 

pada kategori positif, 6 kali pada kategori negatif dan 1 kali pada 

kategori netral. Dalam kategori  positif yaitu adegan tokoh yang 

mencerminkan sikap memelihara, merawat, menjaga, melindungi, 

dan melestarikan alam muncul sebanyak 5 kali dalam squence  6,10, 

dan 12.  

Pesan moral peduli lingkungan dalam  squence  6 ini 

digambarkan dengan kemunculan Lorax sebagai penjaga hutan yang 

muncul setelah tokoh Once-ler menebang pohon pertama. 

Kepedulian terhadap lingkungan ini muncul dalam adegan Lorax  

membuat simbol kuburan untuk pohon yang ditebang sebagai tanda 

„‟kematian‟‟ pohon dan perbuatan Lorax tersebut memicu hewan 

hutan lainnya ikut melakukan perbuatan tersebut dengan meletakan 

batu disekitar pohon yang ditebang. Adegan ini memuat pesan moral 

bahwa terdapat kesamaan derajat antara pohon dengan makhluk 
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hidup lainnya atau setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai 

nilai pada dirinya sendiri dan moral solidaritas kosmik. Sehingga apa 

bila salah satu makhluk hidup mati (pohon), maka makhluk hidup 

lainnya merasa memiliki beban moral. Paul Taylor (1986) 

menyatakan,”Semua makhluk hidup tanpa terkecuali mempunyai 

hak asasi untuk dihargai dan dijamin oleh pelaku moral”. Pelaku 

moral menurut Paul Taylor tersebut adalah manusia. Kehidupan 

secara moral, berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi 

ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan 

diselamatkan (Keraf, 2006:50).  

Adegan membuat kuburan tersebut mengajarkan kita pentingnya 

menanamkan moral kesamaan derajat dan solidaritas. Manusia 

mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan alam dan 

semua makhluk hidup lainnya. Adanya rasa kesamaan derajat dan 

solidaritas ini, manusia dapat merasakan apa yang dirasakan 

makhluk hidup lainnya seperti merasa sedih dan sakit ketika 

berhadapan dengan kerusakan alam dan kepunahan makhluk hidup. 

Sehingga diharapkan tidak ada lagi kerusakan alam yang terjadi 

diakibatkan oleh manusia. Adegan ini muncul pada  menit ke 

00:23:37.  

 

               

   (a)          (b) 

Gambar 4.1 Contoh Moral Kesamaan Derajat dan Solidaritas. (a) 

Kemuncuan Lorax. (b) Simbolis Kematian.  

Sedangkan dalam  squence 10 muncul sebanyak 3 kali. Adegan 

pada menit ke 00:25:03, Lorax marah dan memperingati Once-ler 

bahwa tindakannya dapat mengganggu makhluk hidup yang tinggal 
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disekitar hutan Truffula. Adegan pada menit ke 00:57:41, Lorax 

menagih janji Once-ler tentang tidak menebang pohon dan akibat 

yang ditimbulkan jika pohon tidak ada. Pesan moral peduli 

lingkungan yang ingin disampaikan dalam kedua adegan tersebut 

adalah moral kasih sayang dan kepedulian (caring for nature). Kasih 

sayang dan kepedulian ini ditandai dengan ucapan tokoh Lorax yang 

menyatakan bahwa dia sebagai penjaga hutan dan menuntut serta 

berusaha menyadarkan Once-ler atas perbuatannya tersebut, dan 

kepeduliannya dengan hewan lain yang hampir terbunuh oleh Once-

ler. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Keraf (2006:149) caring for 

nature yaitu, kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu 

arah menuju yang lain, tanpa mengharapkan balasan. Tidak 

didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi 

kepentingan alam. 

 

             

(a)      (b) 

Gambar 4.2 Contoh Moral  Caring for Nature. (a) Lorax penjaga hutan.  

(b) Lorax menasehati Once-ler. 

 

Adegan pada menit ke 01:02:42, Once-ler memberikan bibit 

Truffula terakhir kepada Ted dan memotivasi untuk menanamnya.  

Adegan tersebut terjadi setelah Once-ler menceritakan kisahnya dan 

rasa penyesalan yang mendalam karena perbuatan buruknya yang 

dulu ia lakukan yaitu menebang pohon. Pesan moral yang 

disampaikan dalam adegan tersebut adalah moral berani bertanggung 

jawab (moral responsibility for nature) terhadap perbuatan yang 

telah dilakukan. Penyesalan yang Once-ler rasakan selama hidupnya 
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digambarkan dengan menyimpan bibit pohon Truffula terakhir dan 

tulisa „‟Unless” di batu. Keberanian Ted, membuat Once-ler berani 

menceritakan perbuatanya, penyesalannya dan akhirnya 

menimbulkan keberaniannya untuk memberikan bibit Truffula 

tersebut kepada Ted. Penyesalan Once-ler merupakan simbol dari 

tanggung jawab secara moral. Menurut Keraf (2006:146-147), 

tanggung jawab akan muncul seandainya pandangan dan sikap moral 

yang dimilik adalah bahwa alam bukan sekedar untuk kepentingan 

manusia. Jika alam dihargai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa 

tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya dalam diri manusia.  

 

                      

(a) (b) 

Gambar 4.3 Contoh Moral  Responsibility for Nature. (a) Simbol 

Penyesalan Onc-Ler. (b) Bibit Terakhir Truffula. 

 

Sedangkan squence 12, merupakan puncak adegan menyadarkan 

atau mengkampanyekan kepada masyarakat agar peduli terhadap 

lingkungannya. Adegan ini muncul pada menit ke 01:12:51. Untuk 

mengusahakan penyelamatan lingkungan,Ted harus menanam bibit 

Truffula di tengah kota. Ketika Ted bermaksud menjelaskan misi 

penyelamatan lingkungan mereka, banyak penduduk Thneedville 

yang tidak mempercayainya. Ini menandakan betapa kuatnya 

pengaruh O-here di kota Thneedville yang diabadikan dengan 

dibangunnya patung O-here dari emas. Banyak penduduk yang 

meyakini bahwa oksigen kemasan merupakan sumber udara satu-

satunya. Aundry kemudian mengatakan bahwa pohon dapat 

mengeluarkan udara segar melalui proses fotosintesis. Namun O-
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here berusaha meyakinkan warga untuk tidak menanam pohon dan 

menyudutkan Ted. Dengan tekat yang kuat Ted menaiki sebuah alat 

yang dapat menghancurkan dinding pembatas antara kota 

Thneedville  dengan lingkungan luar. Warga kota sangat terkejut 

melihat keadaan lingkungan yang berada diluar kota mereka. 

Melalui tindakan Ted tersebut akhirnya banyak warga yang 

menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita 

dan Aundry menjelaskan , mengajak dan memotivasi masyarakat 

kota Thneedville untuk menanam pohon.  

 

                       

(a) (b) 

Gambar 4.4 Contoh Moral Respect for Nature. (a) Ted dan Aundry 

Mengkampayekan Peduli Lingkungan. (b) Ted Menunjukan Bibit 

Truffula. 

 

Adegan diatas ingin menyampaikan pesan moral peduli 

lingkungan berupa moral hormat terhadap alam(respect for nature) 

yaitu kita sebagai manusia harus menghargai, melindungi, menjaga, 

merawat, dan melestarikan lingkungan. Hal tersebut berdasarkan 

pendapat Keraf (2006:144), hormat terhadap alam merupaan suatu 

prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta 

seluruhnya. Alam dan segala isinya mempunyai setatus moral dan 

hak, maka konsekuensi logisnya manusia sebagai pelaku moral 

berkewajiban menghargai kehidupan alam, kehidupan semua 

makhluk hidup di dalamnya. Sebagai perwujudan nyata dari 

penghargaan itu, manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, 

melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Berdasarkan 
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prinsip respect for nature tersebut dapat dikatakan bahwa pentingnya 

menanamkan moral hormat terhada alam, sehingga akan timbul rasa 

kepedulian terhadap kelestarian alam. Hal ini yang digambarkan 

dengan adegan seluruh warga kota Thneedville menyatakan setuju 

untuk menanam pohon. 

Selain banyaknya pesan moral peduli lingkungan yang muncul 

dalam film Dr. Seuss the lorax, terdapat juga kemunculan adegan 

yang tidak peduli terhadap lingkungannya. Kemunculan ini terdapat 

dalam kategori negatif yaitu Adegan tokoh yang mencerminkan 

mengajak, merawat, menjaga, melindungi, melestarikan alam, dan  

memotivasi agar tokoh lain tidak peduli terhadap alam atau tidak 

peduli terhadap lingkungannya. Kategori ini muncul sebanyak 6 

yang tersebar dalam squence 1,3,4,7,11, dan 12. Adegan yang 

pertama muncul pada menit ke 00.02.50 sebagai simbol ketidak 

pedulian terhadap lingkungan yaitu terdapat lirik lagu kami tidak 

ingin tahu kemana limbah pergi. Selain itu pada adegan menyanyi ini 

juga terdapat penggmbaran tidak mempermasalahkan lingkungan 

yang mereka tinggali itu merupakan kota palsu atau kota pelastik. 

Pada menit ke 00.07.17, ibu Ted mengatakan kita tidak perlu 

pohon asli yang muncul dari tanah, karena kita telah memiliki pohon 

yang bisa kita ubah melalui remote control , jika ingin berganti 

musim. Munculnya iklan komersil „’Bottle air‟‟ pada menit ke 

00.10.23, iklan ini menggambarkan adegan O-here yang bermaksud 

melakukan inovasi terhadap bisnisnya yaitu dengan menyediakan 

oksigen dalam kemasan botol. Melalui iklan, calon pembeli akan 

terarik untuk membeli sehingga meningkatkan keuntungan 

perusahaan. Ini merupakan taktik penjualan baru, karena oksigen 

yang dikemas dalam botol akan cepat habis dan secara tidak 

langsung akan mendorong pembeli untuk terus membeli. Semakin 

tinggi tingkat kebutuhan oksigen tentu akan dibangun pabrik baru 

yang nantinya akan menimbulkan sampah-sampah industri baru. 
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Asap yang dihasilkan banyak dan udara semakin tercemar. Selain itu 

ketidak pedulian lingkungan juga muncul pada menit ke 00.31.10, 

O-here mengancam Ted untuk tidak mencari pohon, menit ke 

01.05.17, O-here memaksa ted menyerahkan bibit Truffula, menit ke 

01.13.03, O-here menghasut agar warga kota Thneedville tidak mau 

menanam pohon.  

 

                         

(a)                        (b) 

Gambar 4.5 Contoh Adegan Negatif. (a) Ibu Ted. (b) O-here Mengancam 

Ted 

 

Pesan moral yang ingin disampaikan dalam kategori negatif ini 

yaitu pentingnya menanamkan moral kepedulian terhadap keadaan 

lingkungan, dan moral tidak mengambil keuntungan dari kerusakan 

alam. Adegan ketidak pedulian terhadap kelestarian lingkungan yang 

muncul di dominasi oleh tokoh O-here. Tokoh O-here dalam film 

Dr. Seuss the lorax merupakan tokoh antagonis yaitu seorang yang 

mementingkan keuntungan perusahaan dari pada menjaga 

kelestarian lingkungan. 

Pesan moral peduli lingkungan dalam film Dr. Seuss the lorax 

yang muncul dalam indikator tidak mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan yang terdapat disepanjang perjalanan 

dengan kategori positif yaitu adegan tokoh yang mendeskripsikan 

perbuatan menanam pohon, tidak mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan, muncul pada squence 12 dalam 

menit ke 01.16.20 dan 01.19.37. Sedangkan kategori negatif muncul 

dalam squence 6 dan 10, yaitu pada squence 6 muncul dalam menit 



39 
 

 
 

ke 00.21.49 dan 00.26.41, Pada squence 10 muncul dalam menit ke 

00.52.01, 00.52.39, dan 00.58.12. Untuk kategori netral muncul 

dalam squence 2 pada menit ke 00.05.56.  

Adegan tokoh yang mendeskripsikan perbuatan menanam 

pohon, tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuhan-

tumbuhan digambarkan secara jelas pada squence 12 dalam menit ke 

01.16.20 dan 01.19.37. Setelah Ted menyadarkan warga kota 

Thneedville, beberapa pengantar galon oksigen mengatakan bahwa ia 

menyukai pohon dan tidak ada salahnya untuk menanam pohon yang 

sebenarnya, kemudian seluruh warga kota bernyanyi untuk mencoba 

menanam pohon. Akhirnya pohon kembali tumbuh dan hewan mulai 

berdatangan dan Lorax datang menemui Once-ler.  

 

                   

(a)      (b) 

Gambar 4.6 Adegan Peduli Terhadap Pohon (a) Menanam bibit Truffula. 

(b) Warga setuju menanam pohon.  

 

Adegan diatas tersebut mengandung pesan moral pentingnya 

penyelamatan lingkungan. Dalam melakukan penyelamatan 

lingkungan dibutuhkan kesadaran dan satu langkah kecil untuk 

mengubah hal yang buruk menjadi ke arah yang lebih baik. 

Pentingnya penyelamatan lingkungan ini berdasarkan kutipan dari 

penelitian Friandini (2016:1507-1508),‟‟ gerakan penyelamatan 

lingkungan disimboliskan dengan sebuah penanaman bibit Trufulla 

di tengah kota‟‟. 

Sedangkan adegan perbuatan menebang pohon pertama kali 

muncul saat Once-ler pergi merantau dan menemukan lembah hutan 
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Truffula dan menebang salah satu pohon. Ketika Once-ler 

melakukan penebangan pohon pertama, sebuah makhluk misterius 

keluar dari balik pohon tersebut. Makhluk tersebut adalah Lorax  

atau penjaga hutan. Lorax sangat sedih dan mengancam Once-ler 

untuk tidak menebang pohon. Tetapi Once-ler berkata akan 

menebang seluruh pohon. Lorax berusaha terus mengingatkan Once-

ler dengan berkata bahwa tindakannya dapat mengganggu makhluk 

hidup yang tinggal disekitar hutan Truffula. Once-ler berjanji pada 

Lorax untuk tidak menebang pohon, namun ia mengingkarinnya. Ia 

hanya memikirkan usaha yang akan dirintisnya yaitu membangun 

Thneedville dan menjual barang rajutan yang dibuat dari pohon 

Truffula. Hal itu dinyatakan dalam kutipan berikut: 

‘’how bad can I be? I’m just doing what comes naturally. How bad 

can I be? I’m just following my destiny. How bad can I be? How 

possibly bad can I be?’’ (Teks dalam Film) 

Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa Once-ler tidak 

menyadari bahwa tindakannya tersebut dapat berdampak buruk.  

Ketika satu-satunya pohon yang tersisa ditebang, Once-ler 

menyadari bahwa tidak ada masa depan bagi kelangsungan bisnisnya 

dan terancam bangkrut, barulah ia menyadari dampak kerusakan 

alam yang terjadi dan menyesali perbuatanya tersebut.  

 

           

 (a)      (b) 

Gambar 4.7 Contoh Adegan Negatif. (a) Once-ler menebang pohon. 

(b) Keserakahan     Once-ler. 
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Kandungan pesan moral peduli lingkungan yang disampaikan 

dalam kategori negatif diatas yaitu, pentingnya kesadaran manusia 

terhadap moral hak asasi alam. Menurut Keraf (2006:114-119) 

semua makhluk hidup berhak atas kehidupan. Sejak lahir 

mereka(makhluk hidup) mempunyai hak asasi atas kehidupan yang 

diberikan dan tidak ada yang berwewenang mengambil kehidupan 

tersebut, kecuali Tuhan. Arne Naess mengatakan,” hak untuk hidup 

adalah satu dan sama untuk semua individu, apa pun spesiesnya‟‟. 

Kemudian ditegas lagi oleh Taylor, bahwa paling tidak ada sebuah 

hak moral dipihak binatang dan tumbuhan, hak itu tidak lain adalah 

hak untuk dilestarikan dan dilindungi demi kepentingan binatang dan 

tumbuhan itu sendiri. Beberapa hak antara lain hak untuk tidak 

dirugikan (the right not to be harmed), hak untuk tidak diganggu 

gugat (the right not to be interferred), hak untuk tidak mengingkari 

janji (the right not to be have one’s trust broken), dan hak untuk 

dikompensasi secara adil ketika dirugikan (the right to restitution 

when one has been wronged).  

Berdasarkan teori hak asasi alam tersebut dapat diketahui bahwa 

kita sebagai manusia harus berbuat secara adil terhadap alam. Jika 

kita merusak alam maka dampaknya semua makhluk hidup yang 

merasakannya. Hal itu lah yang tergabarkan dalam cuplikan adegan-

adegan indikator kedua dalam kategori negatif diatas.  

Sedangkan untuk kategori netral, adegan tersebut muncul saat 

Audrey menyatakan keinginanya untuk memiliki pohon 

sesungguhnya. Keinginan Audrey tersebutlah yang memotivasi Ted 

untuk mencari tahu keberadaan pohon yang sesungguhnya. Pesan 

moral peduli lingkungan dalam adegan tersebut yaitu kekuatan 

keingintahuan. Kekuatan keingintahuan ini lah yang menyebabkan 

terkuaknya penyebab tidak ada tumbuhan asli di kota Tennedville. 

Pesan moral peduli lingkungan dalam film Dr. Seuss the lorax 

pada indikator tidak mencoret-coret, menorehkan tulisan pada 
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pohon, batu, jalan atau dinding hanya muncul dalam kategori negatif 

yaitu, pada squence 2 pada menit 00.05.36 dan squence 10 pada 

menit 01.02.42. Pada squence 2 Aundry menggambar pohon di 

dinding rumahnya. Sedangkan pada squence 10 digambarkan 

terdapat tulisan‟‟Unless‟‟ pada batu. Aundry membuat gambar 

pohon di dinding rumahnya tersebut melambangkan keinginannya 

agar dapat melihat pohon dan ingin pohon dapat tumbuh di sekitar 

rumahnya. Melalui gambar pohon tersebut yang membuat Ted 

mengetahui jika ada makhluk hidup yang bernama “Pohon”. 

Sedangkan untuk tulisan‟‟Unless‟‟ pada batu tersebut dibuat Once-

ler sebagai simbol penyesalannya yang telah merusak alam. Kedua 

kemunculan ini tidak bertujuan untuk mengajarkan perbuatan 

mencoret-mencoret atau merusak keindahan lingkungan, tetapi 

melalui perbuatan tersebut mengajarkan kita pentingnya 

keingintahuan dan belajar dari penyesalan Once-ler. 

 

              

(a)                         (b) 

Gambar 4.8 Contoh Perbuatan Mencoret-coret. (a) Aundry 

menggambar pohon di dinding. (b) Simbol penyesalan Once-ler. 

 

Pesan moral peduli lingkungan dalam film Dr. Seuss the lorax 

pada indikator selalu membuang sampah pada tempatnya hanya 

muncul dalam kategori negatif yaitu pada squence 1 dalam menit ke 

00.02.56, nampak jelas petugas kebersihan sedang menyapu atau 

membersihkan sampah. Tetepi, petugas tersebut bukan membuang 

sampah dalam tong sampah, namun membuangnya dalam suatu 

saluran pembuangan. Kemunculan berikutnya digambarkan melalui 
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setting lingkungan yaitu pada menit ke 00.09.27, 00.32.46, dan 

01.03.28. 

 

                          

(a)                           (b) 

Gambar 4.9 Contoh Membuang Sampah Sembarangan. (a) Petugas 

membuang sampah. (b) Sampah di jalan. 

 

Kandungan pesan moral peduli lingkungan dalam adegan diatas 

yaitu, moral buanglah sampah pada tempatnya. Perbuatan 

membuang sampah sembarangan tersebuat akan menyebabkan 

lingkungan menjadi kotor dan jika dibuang dalam got, akan 

mengakibatkan pencemaran air dan banjir. 

Peduli lingkungan dalam indikator melaksanakan kegiatan 

membersihkan lingkungan hanya muncul pada kategori negatif yaitu 

perbuatan tokoh maupun setting lingkungan yang menunjukan  

kegiatan mencemari atau merusak lingkungannya. Pada menit ke 

00.11.30, pegawai O-here dalam mempresentasikan iklan „’bottle 

air‟‟ mengatakan bahwa akan berencana lebih merusak alam dengan 

menciptakan asap dari pabrik, sedangkan kemunculan setting 

lingkungan yang memperlihatkan telah terjadi kegiatan mencemari 

atau merusak lingkungan yaitu, pada squence 5 dan 10, dalam menit 

ke 00.12.20 dan 00.58.37. 
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(a)                                               (b) 

Gambar 4.10 Contoh Kerusakan Lingkungan. (a) Kerusakan sungai.         

(b) Iklan Bottle Air. 

 

Pesan moral yang disampaikan dari setting lingkungan dan iklan 

iklan „’bottle air‟‟ diatas yaitu, kesadaran moral hidup sederhana dan 

selaras dengan alam. Kerusakan alam dan iklan komersil tersebut 

menggambarkan betapa materialistiknya manusia dengan 

mengeploitasi alam tanpa batas, serta pola produksi yang lebih 

mencari keuntungan tanpa melihat akibat perbuatan yang dilakukan. 

Terjadinya polusi udara, pencemaran sungai, dan gersangnya tanah 

diakibatkan oleh keserakahan manusia. Menurut Naesss (1993), 

„‟simple in means, but rich in ends and values, high quality of life-

yes, high standar of living-tja’’. Dengan prinsip ini, yang ditekankan 

adalah nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, 

sarana, standar materil. Yang ditekankan bukanrakus dan tamak 

mengumpulkan harta dan memiliki sebanyaknya. Yang lebih penting 

adalah mutu kehidupan yang baik (Keraf,2006:151-153). Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah gerakan kesadaran untuk berprilaku 

hidup sederhana dan selaras dengan alam. Apabila prinsip tersebut 

tidak diterima, maka akan sulit menyelamatkan lingkungan hidup 

kita. 

Berdasarkan hasil coding sheet  film Dr. Seuss the lorax 

mengandung pesan moral peduli lingkungan  yang sarat akan 

pembelajaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Friandini 

(2016:1507-1508), film the Lorax(Dr. Seuss the lorax) sarat akan 

penggambaran kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia 
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yang ingin mengambil keuntungan dari pembangunan dan 

pengembangan industri tanpa memikirkan dampaknya terhadap 

lingkungan. Dalam melakukan penyelamatan lingkungan dibutuhkan 

kesadaran dan satu langkah kecil untuk mengusahakan perubahan ke 

arah yang lebih baik. 

2. Motivasi Cinta Alam  

Hasil analisis pesan moral peduli lingkungan yang terdapat 

dalam film Dr. Seuss the lorax, diketahui bahwa film tersebut 

mengandung pesan-pesan moral peduli lingkungan dan sarat akan 

pembelajaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.  

Berdasarkan hal tersebut penelitian tahap kedua ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan motivasi siswa setelah menonton film Dr. Seuss the 

lorax dengan sample penelitian siswa kelas XI MIPA 1 dan 2 di 

MAN 1 Pontianak sebanyak 74 siswa.  

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa seluruh 

siswa memiliki kriteria sangat termotivasi dan termotivasi cinta alam 

setelah menonton film kartun (animasi) Dr. Seuss the Lorax. 

Sehingga film Dr. Seuss the Lorax dapat dikatakan mampu 

memotivasi siswa untuk cinta terhadap alam. Menurut. Sadiman 

(2008: 68) yang menyebutkan film animasi sebagai faktor pemikat 

dan mampu meningkatkan motivasi. Gambaran visual yang menarik 

dapat mengkomunikasikan pesan dengan cepat dan nyata, oleh 

karena itu anak menjadi lebih mudah mendapat pesan informasi. 

Pesan visual melalui video atau film lebih efektif, dan dapat 

membuat anak didik lebih berkonsentrasi. Film menjadi media yang 

sangat berpengaruh karena secara audio dan visual bekerja sama 

dengan baik dalam membuat penontonnya tidak bosan dan lebih 

mudah diingat karena formatnya menarik (Yeni, 2015:3). Jasmine 

(2016:6) media film merupakan salah satu model simbolik yang 

dapat mempengaruhi siswa untuk mengimitasi perilaku tokoh utama. 
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Oleh karena itu, penggunaan film sebagai media pembelajaran 

khususnya dalam meningkatkan motivasi sangat penting. 

Untuk mengetahui persentase motivasi cinta alam pada setiap 

siswa perindikator dilakukan analisis dalam setiap jawaban angket. 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisis untuk indikator pertama yaitu 

selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Pada indikator ini 

menunjukan persentase motivasi cinta alam sebesar 92% dengan 

kriteria sangat termotivasi. Berdasarkan hasil tersebut, menunjukan 

bahwa siswa sangat termotivasi untuk menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar setelah menonton film kartun Dr. Seuss the 

Lorax. Hal ini lah yang disampaikan film kartun Dr. Seuss the Lorax 

bahwa, manusia harus senantiasa menjaga kelestarian 

lingkungannya. Film tersebut menggambarkan akibat perbuatan 

manusia yang tidak peduli terhadap lingkungannya.  

Hasil pada indikator pertama tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara siswa. Berdasarkan hasil wawancara siswa, menjaga 

kelestarian alam sangat penting yaitu dilakukan dengan cara 

menanam pohon, tidak menebang pohon, dan membuang sampah 

pada tempatnya. Cara menjaga kelastarian tersebut sesuai dengan 

indikator peduli lingkungan menurut Negala (2007:173) tidak 

mengambil, menebang, atau mencabut tumbuhan, dan selalu 

membuang sampah pada tempatnya. Menurut siswa film Dr. Seuss 

the Lorax sangat bagus, mengajarkan kita arti pentingnya lingkungan 

bagi makhluk hidup.  

Untuk indikator kedua yaitu tidak mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sepanjang perjalanan. 

Pada indikator tersebut sebesar 77% siswa termotivasi untuk tidak 

melakukan perbuatan tersebut. Namun, dalam indikator ini 

ditemukan siswa yang cukup termotivasi dan sangat tidak 

termotivasi. Berdasarkan tabel 4.3 motivasi cinta alam tiap siswa 

menunjukan 6% siswa cukup termotivasi dan 1% sangat tidak 



47 
 

 
 

termotivasi. Berdasarkan hasil wawancara siswa yang termotivasi 

yaitu, perbuatan menebang pohon yang dilakukan Once-ler 

merupakan perbuatan yang sangat buruk. Hal tersebutlah yang 

disampaikan dalam film Dr. Seuss The Lorax, bahwa keserakahan 

serta ambisius tokoh Once-ler dan O-here mengakibatkan kerusakan 

ekosistem alam dan pada akhirnya semua makhluk hiduplah yang 

merasakan dampak tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Jazuli (2014:2), penyumbang kerusakan atau ancaman yang paling 

besar adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, 

kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan. Kerusakan hutan yang 

semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem 

hutan dan lingkungan sekitar.  

Hasil wawancara pada siswa yang memiliki motivasi dengan 

kategori cukup termotivasi dan sangat tidak termotivasi, siswa 

berpendapat perbuatan yang dilakukan Once-ler sangat buruk. Tetapi 

untuk jawaban pada pertanyaan berikutnya, siswa  kurang paham 

dengan isi film yang diakibatkan oleh mengantuk saat menonton.  

Indikator tidak mencoret-coret, menorehkan tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau dinding. Persentase motivasi cinta alam siswa 

menunjukan 83% siswa sangat termotivasi. Berdasarkan hasil 

tersebut maka, dapat dikatakan bahwa siswa sangat termotivasi 

untuk tidak melakukan perbuatan yang terkandung dalam indikator. 

Namun, ditemukan siswa yang cukup termotivasi dalam indikator 

tersebut yaitu 1%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara tentang 

merawat alam. Indikator tersebut tidak digambarkan secara 

signifikan tokoh merusak keindahan lingkungan dalam film Dr. 

Seuss The Lorax, namun pernyataan yang berkaitan dengan indikator 

tersebut dijadikan salah satu acuan peduli lingkungan. Oleh karena 

itu, wawancara yang dilakukan mengenai merawat alam. Siswa yang 

memiliki motivasi dengan kriteria sangat termotivasi hasil 

wawancara menunjukan siswa menjaga atau merawat lingkungan 
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sangat penting. Cara merawat alam salah satunya dengan membuang 

sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Sedangkan pada siswa 

yang memiliki motivasi cukup termotivasi, siswa mengemukakan 

bahwa sangat penting menjaga lingkungan, tetapi mengukir nama 

dipohon telah menjadi kebiasaan siswa tersebut.  

Untuk indikator yang keempat yaitu selalu membuang sampah 

pada tempatnya. Persentase motivasi cinta alam siswa menunjukan 

90% dengan kriteria siswa sangat termotivasi untuk selalu 

membuang sampah pada tempatnya setelah setelah menonton film 

kartun Dr.Seuss The Lorax. Namun, ditemukan siswa yang cukup 

termotivasi yaitu, berdasarkan tabel 4.3 sebesar 1% siswa cukup 

termotivasi. Berdasarkan hasil wawancara siswa yang memiliki 

motivasi dengan kategori sangat termotivasi yaitu, siswa akan 

memungut dan menegur siswa yang membuang sampah 

sembarangan, dampak dari membuang sampah sembarangan akan 

membuat lingkungan menjadi kotor dan jika membuang sampah 

sembarangan di sungai akan menyebabkan banjir dan lebih 

ditekankan lagi jika membuang sampah sembarangannya dilakukan 

didalam kelas. Hal tersebut disebabkan adanya budaya rajia 

kebersiha kelas di MAN 1 Pontianak yang dilakukan secara 

mendadak dan ada beberapa Guru sebelum memulai pembelajaran, 

lingkungan kelas harus bersih. Serta perbuatan sangat buruk yang 

dilakukan oleh petugas kebersihan dalam film Dr.Seuss The Lorax.  

Sedangkan siswa yang memiliki kategori cukup termotivasi, siswa 

akan memungut sampah yang dibuang siswa lain, tetapi menganggap 

bahwa membuang sampah didalam laci kelas merupakan kebiasaan 

yang sering dilakukan siswa lain.  

Indikator selalu membuang sampah pada tempatnya dalam film 

Dr. Seuss The Lorax muncul dalam beberapa squence, tetapi tidak 

dijabarkan jika perbuatan membuang sampah tersebut dapat 

mengakibatkan pencemaran lingkungan. Walaupun tidak dijabarkan, 
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namun siswa dapat melihat gambaran setting tempat dan perbuatan 

petugas kebersihan yang membuang sampah dalam saluran. 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara dapat dikatakan bahwa 

siswa sangat termotivasi dan peduli terhadap lingkungan. Menurut 

Dirjen Dikti (2010) nilai kepedulian lingkungan indikator perilaku 

siswa yaitu menjaga kesehatan, kebersihan dan kerapihan diri 

sendiri, buang air di toilet dan turut serta menjaga kebersihn toilet, 

membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan 

sekolah atau kelas dan perabotannya secara rutin, menjaga dan 

memelihara kebersihan dan keindahan sekolah atau kelas dan 

perabotannya, memperhatikan keselamata jiwa, dan kerja saat 

melakukan prktikum dan kebersihan di sekolah atau kelas dan turut 

serta dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan sekitar 

tempat tinggal. 

Indikator peduli lingkungan yang selanjutnya yaitu tidak 

membakar sampah di sekitar perumahan. Indikator ini dalam film 

Dr. Seuss The Lorax tidak ada kemunculan adegan maupun setting 

tempat yang menunjukan perbuatan atau dampak dari membakar 

sampah di sekitar perumahan. Namun terjadi pencemaran udara yang 

disebabkan asap pabrik dan tidak adanya pohon. Persentase motivasi 

cinta alam siswa dalam indikator tersebut sebesar 81% dengan 

kriteria termotivasi. Namun, ditemukan siswa yang cukup 

termotivasi dan sangat tidak termotivasi. Berdasarkan table 4.3 pada 

indikator tersebut sebanyak 1% siswa cukup termotivasi dan sangat 

tidak termotivasi. Hasil wawancara, siswa yang memiliki motivasi 

dengan kriteria termotivasi, siswa lebih memilih membuang sampah 

ke TPA dari pada membakarnya serta mengetahui dampak buruk 

dari membakar sampah yaitu polusi udara. Membakar sampah dapat 

berdampak buruk. Menurut Rachmat (2013:1) proses pembakaran 

sampah akan menghasilkan asap hitam yang mengganggu 

pernapasan, dan mengganggu kesehatan. Pembakaran sampah liar 
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menghasilkan organoklorin, dioxin, dan furans serta debu-debu 

berbahaya. Sedangkan pada siswa yang memiliki motivasi dengan 

kategori cukup termotivasi dan sangat tidak termotivasi, siswa 

membakar sampah karena volume sampah dirumah sedikit sehingga 

tidak berdampak buruk dan malas membuang sampah di TPA. 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, maka dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa tidak membakar sampah di sekitar 

perumahan atau lingkungannya.  

Indikator peduli lingkungan selanjutnya adalah melaksanakan 

kegiatan membersihkan lingkungan. Dalam film kartun Dr. Seuss 

The Lorax terdapat adegan tokoh dan setting lingkungan yang 

menunjukan kegiatan mencemari atau merusak lingkungan seperti, 

dialog yang terdapat dalam adegan iklan „’Bottle Air‟‟ dan setting 

lingkungan dalam film yaitu sungai atau saluran pembuangan penuh 

limbah(cairan hitam), udara berasap, tanah gersang, dan rusaknya 

ekosistem hutan.  

Persentase motivasi cinta alam dalam indikator melaksanakan 

kegiatan membersihkan lingkungan, 92% siswa sangat termotivasi. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa siswa sangat 

termotivasi dan peduli terhadap lingkungannya. Hasil tersebut 

diperkuat lagi dengan wawancara siswa dengan pertanyaan 

perbuatan yang dilakukan pegawai O-here. Siswa menganggap 

perbuatan yang dilakukan oleh pegawai O-here sangat buruk dan 

hanya mementingkan kekayaan dari pada lingkungan.  

Indikator Peduli lingkungan yang ketujuh yaitu menimbun 

barang-barang bekas. Indikator ini tidak muncul dalam film Dr. 

Seuss The Lorax, namun menjadi salah satu indikator siswa dapat 

dikatakan peduli terhadap lingkungannya. Persentase motivasi cinta 

alam pada indikator ini sebesar 81% dengan kriteria siswa 

termotivasi. Namun, ditemukan siswa yang cukup termotivasi dalam 

menimbun barang bekas. Hal ini berdasarkan tabel 4.3 sebanyak 8% 
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siswa cukup termotivasi. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa siswa peduli terhadap lingkungannya dengan cara menimbun 

barang bekas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara siswa. 

Siswa yang memiliki motivasi dengan kategori sangat termotivasi 

dan termotivasi, siswa akan menjual barang bekas agar dapat didaur 

ulang, menguburnya, dan membuangnya di TPA. Sedangkan siswa 

yang memiliki motivasi dengan kategori cukup termotivasi, malas 

melakukan kegiatan mengubur sampah barang bekas dan lebih 

memilih membiarkannya atau menunggu orang tuanya yang 

melakukan mengubur atau membuang barang bekas tersebut. 

Indikator peduli lingkungan yang terakhir yaitu membersihkan 

sampah yang menyumbat saluran air atau got. Persentase motivasi 

cinta alam sebesar 84% dengan kriteria siswa sangat termotivasi. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa siswa sangat 

termotivasi cinta alam. Hasil tersebut diperkuat dengan wawancara 

siswa. Semua siswa menggaanggap buruk perbuatan yang dilakukan 

oleh petugas kebersihan yang membuang sampah dalam saluran 

seperti got. Serta siswa akan ikut berpartisipasi jika ada kegiatan 

membersihkan got sekolah dan mengatakan bahwa jika membuang 

sampah di got serta got tidak dibersihkan akan mengakibatkan 

banjir. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Dirjen Dikti 

(2010) salah satu nilai kepedulian lingkungan indikator prilaku siswa 

yaitu membersihkan lingkungan sekolah atau kelas dan perabotannya 

secara rutin, serta menjaga dan memelihara kebersihan dan 

keindahan sekolah atau kelas dan perabotannya. 

Berdasarkan urain diatas, dapat dikatakan bahwa siswa 

termotivasi cinta alam setelah menonton film kartun Dr. Seuss The 

Lorax. Siswa termotivasi cinta terhadap alam selain karena pengaruh 

film kartun Dr. Seuss The Lorax, hal ini juga tidak lepas dari peran 

sekolah dalam mendidik dan menerapkan kedisiplin siswa tentang 

aturan kebersihan. 



 
 

52 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Film kartun Dr.Seuss The Lorax mengandung pesan moral peduli 

lingkungan dengan total kemunculan sebanyak 65 kali. Dari 12 squence,  

adegan yang mendominasi terdapat dalam indikator selalu menjaga 

lingkungan yaitu sebanyak 18,46 kali, tidak mengambil, menebang, atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan yang terdapat di sepanjang perjalanan 

sebanyak 13,84 kali, tidak mencoret-coret, selalu membuang sampah pada 

tempatnya sebanyak 3,1 kali, dan melaksanakan  kegiatan membersihkan 

lingkungan sebanyak 4,61 kali. Sedangkan untuk indikator  yang tidak ada 

penggambaran secara spesifik atau tidak muncul meliputi indikator, tidak 

membakar sampah di sekitar perumahan,  menimbun barang-barang bekas, 

dan membersihkan sampah yang menyumbat saluran air sebanyak 18,46 

kali.   

2. Secara klasikal siswa sangat termotivasi dan termotivasi cinta alam setelah 

menonton film kartun Dr.Seuss The Lorax.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai perbaikan dimasa mendatang. 

1. Bagi Umum 

Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya orang tua 

dalam memilih film yang bermutu untuk ditonton siswa, serta meningkatnya 

kesadara masyarakat untuk peduli terhadap lingkunganya. 

2. Bagi Sekolah 

Dengan adanya unsur-unsur  pendidikan dan dapat mempengaruhi pola 

pikir siswa, diharapkan sekolah dapat menggunakan film sebagai media 

pembelajaran
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan. Kurangnya sumber refrensi tentang pesan moral peduli 

lingkungan dalam film kartun Dr.Seuss The Lorax.  Peneliti berharap 

mahasiswa khususnya pendidikan biologi dapat melanjutkan penelitian 

sejenis dengan sudut pandang yang berbeda dan mendapatkan kesimpulan 

yang akan memperkaya khasanah penelitian mengenai analisis film. 



54 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-anwari,  Amirul Mukminin. (2014). Strategi Pembentukan Karakter Peduli 

Lingkungan Di Sekolah Adiwiyata Mandiri. Jurnal ta’dib. XIX(02):231. 

Aldita, Dea. (2014). Analisis Isi Film Wag The Dog Tentang Pelanggaran-

pelanggaran Kode Etik Humas. E-Journal Ilmu Komunikasi. 2(4):79. 

Claudia, Cindy. (2015). Dampak Ratifikasi Protokol Kyoto Terhadap Kebijakan 

Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Kelestarian Ekosistem Hutan di 

Provinsi Riau Tahun 2004-2014. Jorn FISIB. 2(2):7. 

Depdiknas. (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa. 

Dewi, Santi Rahma. (2016). Pemahaman dan Kepedulian Penerapan Green 

Accounting Studi Kasus UKM Tahu di Sidoarjo. Prosiding Seminar 

Nasional Ekonomi dan Bisnis dan Call For PaperFEB UMSIDA. Sidoarjo: 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. 

Eriyanto. (2011).  Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu 

Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya. (Cetakan Ke-1). Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group. 

Friandini,Asri Rizki, dkk. (2016, 13-15 Oktober). Simbolisme Kerusakan 

Lingkungan dan Gerakan Penghijauan dalam Film Animasi Dr. Seuss The 

Lorax dan Epic. Proceeding International Conference On Literature XXV. 

Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 

Hamdu, Gullam & Lisa Agustina. (2011). Pengaruh Motivai Belajar Siswa 

Terhadap Prestasi Belajar IPA di Sekolah Dasar. Jurnal Penelitian 

Pendidikan. 12(1):83. 

Hananta, Elita Primasari. (2013). Konten Kekerasan Dalam Film Indonesia Anak 

Terlaris Tahun 2009-2011. Jurnal E-Komunikasi. 1(1):3. 

Hannauly, Christine. (2015). Perancangan Media Kampanye Save Trees Save Our 

Life Pada Pemilu 2014 di Kota Bandung. E-Prociding Of Art And Design. 

2(1):245. 

Jasmine, Annisa. (2016).  Pengaruh Terapi Film Terhadap Peningkatan Swakelola 

Belajar Pada Siswa Kelas 8 SMP N 2 Berbah. E-Journal Bimbingan dan 

Konselin. (Online). ( annisasekarjasmine@gmail.com.  Diakses 9 Agustus 

2017). 
 

Keraf, A.Sony. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta:Penerbit Buku Kompas. 



55 
 

Komalasari, Kokom. (2014). Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi. 

Bandung:PT Refika Aditama. 

Kumurur, Veronica A. (2008).  Pengetahuan Sikap dan Kepedulian Mahasiswa 

Pascasarjana Ilmu Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Kota Jakarta. 

EKOTON.8(2):3. 

Miru, Alimudin S. (2009). Hubungan Antara Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Mata Diklat Intalasi Listrik Siswa SMK Negeri 3 Makassar. Jurnal 

MEDTEK. 1(1):2. 

Mulyana, Deddy. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif: ParadigmaBaru Ilmu 

Komunikasi dan Ilmu Sosial. Bandung:Remaja Rosdakarya. 

Rachmat, Rifyal. (2013). Penetrasi Zat Asap Pembakaran Sampah Berbasis Nano 

Pulsed Plasma Petir Buatan. (Online). http://journal.uny.ac.id/index.php. 

Diakse. 9 Agustus 2017. 

Rahmawati, dkk. (2016). Penerapan Sikap Kepedulian Lingkungan dalam  Model 

Sains Teknologi Masyarakat dalam Konsep Ekologi dan Pencemaran 

Lingkungan. EDUSAINS. 8(2):1-6. 

Ratnasari, Anilia. (2013). Pembelajaran Perubahan Iklim Pada Konsep Ekosistem 

Berbantu Video Visual Terhadap Peningkatan Sikap Kepedulian Siswa 

Pada Global Warning. Wacana Didaktika. III(13):21. 

Sartika, Elita. (2014). Analisis Isi Kualitatif Pesan Moral Dalam Film Berjudul 

Kita Versus Korupsi. E-Jurnal Ilmu Komunikasi. 2(2):64-67. 

Siregar, Anggi Azhari. (2013). Media Dan Kekerasan Terhadap Anak (Analisis Isi 

Berita Terhadap Anak Dalam Hrian Medan Pos). Medan :FISIP USU. 

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D. (Cetakan 

Ke-13). Bandung : Alfabet. 

Suhendri, Nanang. (2009). “Film Laskar Pelangi Dan Motivasi Belajar (Studi 

Korelasional Pengaruh Film Laskar Pelangi Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Di SMP Dharma Pancasila Kelurahan PB. Selayang 1 Kota 

Medan)”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Medan : 

Universitas Sumatra Utara. 

Suryani, Ita. (2014). Peran Media Film Sebagai Media Kampanye Lingkungan 

Hidup Studi Kasus Pada Film Animasi 3D India Delhi Safari. Avant Garde 

Jurnal Ilmu Komunikasi. 2(2):82. 

Syaban, Muhammad Fuad. (2014). Kepedulian Lingkungan Dengn Pembelajaran 

IPA Terintergrasi Kearifan Lokal. Quantum Jurnal Inovasi Pendidikan 

Sains. 5(2):85. 

http://journal.uny.ac.id/index.php


56 
 

Taufiq, M., N. R. Dewi & A. Widiyatmoko. (2014). Pengembangan Media 

Pembelajaran IPA Terpadu Berkarakter Peduli Lingkungan Tema 

Konservasi Berpendekatan Science-Edutainment. JPII. 3(2):141. 

Yeni, Laili Fitri. (2015). Pengembangan Media Film Berliterasi Lingkungan 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kepedulian Siswa Terhadap 

Lingkungan. Prociding Semirata 2015 Bidang MIPA BKS-PTN Barat. 

Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Yulianti, Cici, dkk. (2014). Respon Siswa Terhadap Film Dokumenter Sebagai 

Media Pembelajaran Materi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 

Artikel Penelitian. Pontianak:Universitas Tanjungpura. 

  



57 
 

DESKRIPSI DIRI 

 

 

 

Nama saya Sulistia Ningrum, saya lahir pada tanggal 28 November 1994 di Desa 

Sui Dungun, salah satu desa yang terletak di kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu 

Raya, Kalimantan Barat. Saya merupakan anak pertama dari lima bersaudara. 

Pada tahun 2001 saya mulai mengenyam pendidikan sekolah dasar di SDN 14 

Terentng yang sekarang menjadi SDN 13 Terentang. Pada tahun 2007 saya 

melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di SMPN 03 Terentang. Pada 

tahun 2010 saya mengikuti keputusan kedua orang tua untuk melanjutkan sekolah di 

SMAN 1 Rasau Jaya. Walau berat hidup jauh dari orang tua, namun demi pendidikan 

saya harus melakukannya. Tahun 2013 saya melanjutkan studi ke Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dengan program studi Pendidikan Biologi. Meski awalnya 

saya tidak pernah berminat mengambil jurusan pendidikan dan lebih memilih Biologi 

murni. Halangan dan rintangan selama kuliah saya jadikan pelajaran dan motivasi 

hidup. ‘’Tidak ada jalur instan menuju kesuksesan, kesuksesan tidak akan didapat 

tampa perjuangan. Karena kesuksesan merupakan bonus dari perjuangan.’’ 



 

LAMPIRAN  



58 
 

 
 

 

HASIL KUESIONER 

 

 

 

 

LAMPIRAN A-1 



59 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 
 

HASIL OBSERVASI 

KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MOTIVASI CINTA ALAM 

No.  Pengamatan  Keterangan  

1 Kebersihan ruangan kelas  Kurang bersih, di dalam kelas tong 

sampah yang penuh dibiarkan, dilaci dan 

dibawah meja terdapat sampah kertas dan 

pelastik sneck, dan lainnya. 

 Ruang kelas bersih jika ada rajia 

kebersihan atau guru menegur, dan saat 

jam pelajaran sebelum istirahat 

2 Siswa membuang sampah 

pada tempatnya 

 Siswa membuang sampah dalam laci 

 meja,  

 sudut lorong sekolah,  

 diatas sela atap sekolah,  

 pot bunga, 

 membuang  sampah dimana mereka 

duduk 

3 Jadwal piket kelas  Ada, siswa mematuhi 

4 Sarana kebersihan kelas  Sapu,  

 pengepel, 

 skop 

 tong sampah,  

 serbet,  

 bak cuci tangan,   

 sabun cuci tangan 

5 Pemanfaatan sarana 

kebersihan oleh siswa 

 Digunakan, namun kurang dijaga siswa 

6 Sikap siswa terhadap 

kebersihan 

 Cukup, siswa ada yang rajin cuci tangan, 

membersihkan mejanya, ada juga yang 

malas khususnya siswa putra.  
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Analisis Kuesioner Motivasi Cinta Alam  

Siswa X MIPA MAN 1 Pontianak 

Hari   : Selasa  

Tanggal  : 31 Januari 2017 

N

o  

Nama Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Siti 

Allya 

Ikhwashi

fa 

A Tidak 

Membuang 

sampah 

sembaranga

n 

B: 

karena 

piket 

A B C A B - 

2 Putri 

Arisya 

A Membuang 

sampah 

pada 

tempatnya 

B: 

karena 

piket 

B C A A A Tentang seorang yg 

ingin menumbuhi 

tanaman di kota 

tersebut Ia pun 

mencari bibitnya 

kepada Bapak Tua. 

Ending cerita 

tersebut 

sebelumnya kota 

tersebut tidak 

ditumbuhi pohon 

apapun setelahnya 

pohon tumbuh 

dimana-mana. 

ASRI 

3 Juan 

Erik 

Sayuti 

A Reboisasi, 

menggurang

i 

penggunaan 

rumah kaca 

B : 

karena 

piket 

A C C A A Penebangan pohon 

di lingkungan 

tersebut hingga 

tidak disisakan satu 

pohon pun, 

sehingga untuk 

mendapatkan udara 

pun harus dibeli. 

Maknanya : bahwa 

tumbuhan dan 

udara segar adalah 

LAMPIRAN A-3 



63 
 

 
 

bagian kehidupan 

4 Dinda 

Eka 

Safitri 

A Membuang 

sampah 

pada 

tempatnya 

B : 

karena 

piket 

A A B A B - 

5 M 

Akmal P 

A - A: 

karena 

piket 

A B A A B - 

6 Hani 

Yulianti 

A Membersih

kan 

B: 

karena 

piket 

A B A A B - 

7 Dea Fitri 

Handaya

ni 

A Menanam 

pohon di 

sekitar 

lingkungan 

B:  A B C A A Tentang pepohonan 

dan tumbuhan 

8 Uti Illal 

Azhar 

A Membuang 

sampah di 

tong 

sampah 

B : 

Karen

a piket 

A C C A B - 

9 Daniel A Membuang 

sampah 

pada 

tempatnya 

A : 

Karen

a piket 

A B B A A Tentang tumbuhan 

yang ditebang 

sembarangan 
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Petunjuk Pengisian Lembar Coding 

Pesan Moral Peduli Lingkungan 

Dalam Film Kartun Dr.Seuss The Lorax 

 

Pengantar  

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui persentase dan bentuk-bentuk 

pesan moral peduli lingkungan yang terdapat dalam film kartun Dr. Seuss The 

Lorax. Bentuk pesan moral peduli lingkungan dalam penelitian ini digambarkan 

melalui kemunculan kategori pada tiap squence. Bacalah dengan saksama 

petunjuk pengisian ini yang menjadi dasar anda dalam mengisi lembar coding.  

Film  

Penelitian ini hanya menyertakan film. Film di sini didefinisikan sebagai salah 

satu bentuk perkembangan  teknologi dibidang  komunikasi, film bukan sekedar 

sebagai sarana  hiburan, film telah menjadi sebuah media edukasi yang secara 

tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan  persepsi seseorang. Dalam 

film banyak memuat unsur yang mengandung  pesan moral positif  maupun dapat 

berupa pesan  moral negatif. 

Sinopsis 

Film ini mengisahkan tentang  kehidupan sekumpulan masyarakat di kota 

Thneedville yang hidup dengan penuh kecerian dan kegembiraan, Kota ini 

merupakan sebuah kota buatan yang penuh dengan reprika yang terbuat dari 

bahan plastik. semua peralatan, sarana prasarana dan tumbuhan yang ada di dalam 

kota terbuat dari olahan plastik. Di  kota tersebut sama sekali tidak ditemui pohon, 

air bersih, tanah, dan rerumputan, semua digantikan oleh pelastik yang dikelola 

oleh seorang pengusaha besar bernama O'Hare, sehingga mereka perlu membeli 

udara bersih dari  Aloysius O’Hare. Seorang gadis yang bernama Audrey, dia 

benar-benar ingin melihat pohon yang nyata. Kemudian dia mengemukakannya 

pada seseorang yang bernama Ted.   

 

Prosedur 
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Simaklah secara teliti film ini dengan menonton. Bacalah juga petunjuk 

pengisian ini agar Anda dapat menepatkan film dalam kategori yang tepat. Setelah 

itu, isilah lembar coding dengan angka pada bidang yang telah disediakan. 

Q1 : Selalu Menjaga Kelestarian Lingkungan Sekitar  

Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar di sini didefinisikan sebagai 

tingkah laku, tindakan, dan ucapan tokoh yang  menggambarkan  adegan 

melindungi dan mengkampanyekan pentingnya kelestarian lingkungan serta 

penghormatan atau penghargaan terhadap alam, memelihara, merawat, menjaga, 

melindungi, melestarikan alam beserta seluruh isinya: 

1. = Positif. Adegan tokoh yang mencerminkan memelihara, merawat, menjaga, 

melindungi, melestarikan alam. 

2. = Negatif. Adegan tokoh yang mencerminkan mengajak, merawat, menjaga, 

melindungi, melestarikan alam, dan  memotivasi agar tokoh lain tidak peduli 

terhadap alam atau tidak peduli terhadap lingkungannya. 

3. = Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik adegan 

tokoh melakukan tindakan menjaga kelestarian lingkungan maupun tidak 

peduli terhadap lingkungan 

Q2 : Tidak Mengambil, Menebang Atau Mencabut Tumbuhan-Tumbuhan 

yang Terdapat Disepanjang Perjalanan  

Merupakan kategori yang mencerminkan perbuatan, tingkah laku, dan ucapan 

yang dilakukan atau dilontarkan tokoh bermaknak menanam pohon, tidak 

mengambil, menebang atau mencabut tumbuhan-tumbuhan: 

1. = Positif. Adegan tokoh yang mendeskripsikan perbuatan menanam pohon, 

tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuhan-tumbuhan. 

2. = Negatif. Adegan tokoh yang menggambarkan perbuatan menebang pohon.. 

3. = Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik adegan 

tokoh melakukan maupun tidak melakukn tindakan menebang pohon. 

Q3 : Tidak Mencoret-Coret, Menorehkan Tulisan pada Pohon, Batu, Jalan 

atau Dinding 

Tidak mencoret-coret, menorehkan tulisan pada pohon, batu, jalan atau 

dinding yang dilakukan oleh tokoh: 
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1. = Positif. Adegan tokoh yang melakukan tindakan tidak mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada pohon, batu, jalan atau dinding. 

2. = Negatif. Adegan tokoh yang melakukan tindakan mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada pohon, batu, jalan atau dinding. 

3. = Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik adegan 

tokoh melakukan maupun tidak melakukn tindakan mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada pohon, batu, jalan atau dinding. 

Q4 : Selalu Membuang Sampah Pada Tempatnya  

Merupakan perbuatan tokoh maupun setting lingkungan dalam film yang 

mendeskripsikan  membuang sampah pada tempatnya: 

1. = Positif. Adegan maupun setting lingkungan yang mendeskripsikan 

perbuatan selalu membuang sampah pada tempatnya. 

2. = Negatif. Adegan maupun setting lingkungan  yang mendeskripsikan  

perbuatan  membuang sampah sembarangan. 

3. =  Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan membuang sampah pada tempatnya maupun membuang 

sampah sembarangan.  

Q5 : Tidak Membakar Sampah Di Sekitar Perumahan 

Merupakan perbuatan tokoh dalam film yang tidak membakar sampah di 

sekitar perumahan: 

1. = Positif. Adegan tokoh yang melakukan tindakan tidak membakar sampah di 

sekitar perumahan. 

2. = Negatif. Adegan  yang melakukan tindakan membakar sampah di sekitar 

perumahan. 

3. =  Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan tidak membakar sampah di sekitar perumahan maupun 

melakukan perbuatan tersebut. 

Q6 : Melaksanakan  Kegiatan Membersihkan Lingkungan 

Tingkah laku, perbuatan tokoh dan setting tempat dalam film yang melakukan 

kegiatan membersihkan atau  merusak dan mencemari  lingkungannya: 
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1. = Positif. Yaitu perbuatan tokoh yang melakukan kegiatan membersihkan 

lingkungannya.  

2. = Negatif. Perbuatan tokoh maupun setting lingkungan yang menunjukan  

kegiatan mencemari atau merusak lingkungannya. 

3. = Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan membersihkan atau mencemari lingkungan 

Q7 : Menimbun Barang-Barang Bekas 

Perbuatan tokoh yang menimbun barang bekas: 

1. =  Positif. Adegan tokoh yang melakukan tindakan menimbun barang bekas. 

2. = Negatif. Adegan  yang melakukan tindakan membuang barang bekas 

sembarangan. 

3. = Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan menimbun maupun membuang barang bekas 

sembarangan. 

Q8 : Membersihkan Sampah yang Menyumbat Saluran Air 

Perbuatan tokoh yang menggambarkan membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air: 

1. =  Positif. Adegan tokoh yang melakukan tindakan membersihkan sampah 

yang menyumbat saluran air. 

2. = Negatif. Adegan  yang melakukan tindakan tidak membersihkan sampah 

yang menyumbat saluran air. 

3. = Netral. Tidak ada penggambaran atau perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan tindakan membersihkan sampah yang menyumbat saluran air 

maupun tidak melakukan perbuatan tersebut ketika terjadi pencemaran air  

4. oleh sampah. 
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KISI – KISI ANGKET MOTIVASI CINTA ALAM  

No. Indikator  Pernyataan  Jumlah  

Soal Positif  Negatif  

1 Selalu menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar 

1 5 2 

2 Tidak mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan yang 

terdapat di sepanjang perjalanan 

2 16 2 

3 Tidak mencoret-coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, batu, jalan atau 

dinding  

7 3 2 

 

4 Selalu membuang sampah pada 

tempatnya 

4 8 2 

5 Tidak membakar sampah di sekitar 

perumahan 

11 15 2 

6 Melaksanakan  kegiatan 

membersihkan lingkungan 

9 13 2 

7 Menimbun barang-barang bekas 6 12 2 

8 Membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air 

10 14 2 

Jumlah Pernyataan 16 
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ANALISIS HASIL CODING SHEET FREKUENSI PESAN MORAL 

PEDULI LINGKUNGAN 

Indikator  Unit Anlisis Kategori Coder 

1 

Coder 

2 

Selalu menjaga 

kelestarian 

lingkungan 

sekitar 

Adegan tokoh yang 

mencerminkan memelihara, 

merawat, menjaga, melindungi, 

melestarikan alam 

Positif  5 5 

Adegan tokoh yang 

mencerminkan mengajak, 

merawat, menjaga, melindungi, 

melestarikan alam, dan  

memotivasi agar tokoh lain 

tidak peduli terhadap alam atau 

tidak peduli terhadap 

lingkungannya 

Negatif  6 6 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik 

adegan tokoh melakukan 

tindakan menjaga kelestarian 

lingkungan atau   tidak peduli 

terhadap lingkungan 

Netral  1 1 

Tidak 

mengambil, 

menebang atau 

mencabut 

tumbuhan-

tumbuhan yang 

Adegan tokoh yang 

mendeskripsikan perbuatan 

menanam pohon, tidak 

mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan 

Positif  2 2 

Adegan tokoh yang Negatif 6 5 

LAMPIRAN D-1 



91 
 

 
 

terdapat 

disepanjang 

perjalanan 

menggambarkan perbuatan 

menebang pohon 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik 

adegan tokoh melakukan 

tindakan menebang pohon 

maupun menanam pohon 

Netral  1 1 

Tidak 

mencoret-coret, 

menorehkan 

tulisan pada 

pohon, batu, 

jalan atau 

dinding 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan tidak mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada 

pohon, batu, jalan atau dinding 

Positif  - - 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada 

pohon, batu, jalan atau dinding 

Negatif  2 2 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik 

adegan tokoh melakukan 

maupun tidak melakukan 

tindakan mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada 

pohon, batu, jalan atau dinding 

Netral  - - 

Selalu 

membuang 

sampah pada 

tempatnya 

Adegan maupun setting 

lingkungan yang 

mendeskripsikan perbuatan 

selalu membuang sampah pada 

tempatnya 

Positif  - - 
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Adegan maupun setting 

lingkungan  yang 

mendeskripsikan  perbuatan  

membuang sampah 

sembarangan 

Negatif  4 3 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan 

membuang sampah pada 

tempatnya maupun membuang 

sampah sembarangan 

Netral  - - 

Tidak 

membakar 

sampah di 

sekitar 

perumahan 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan tidak membakar 

sampah di sekitar perumahan 

Positif  - - 

Adegan  yang melakukan 

tindakan membakar sampah di 

sekitar perumahan 

Negatif  - - 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan tidak 

membakar sampah di sekitar 

perumahan maupun melakukan 

perbuatan tersebut 

Netral  12  

 

12 

Melaksanakan  

kegiatan 

membersihkan 

lingkungan 

Perbuatan tokoh yang 

melakukan kegiatan 

membersihkan lingkungannya 

Positif  - - 

Perbuatan tokoh maupun 

setting lingkungan yang 

Negatif  3 4 
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menunjukan  kegiatan 

mencemari atau merusak 

lingkungannya 

 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan 

membersihkan atau mencemari 

lingkungan 

Netral  - - 

Menimbun 

barang-barang 

bekas 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan menimbun barang 

bekas 

Positif  - - 

Adegan  yang melakukan 

tindakan membuang barang 

bekas sembarangan 

Negatif  - - 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan 

menimbun maupun membuang 

barang bekas sembarangan 

Netral  12  

 

12 

Membersihkan 

sampah yang 

menyumbat 

saluran air 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan membersihkan 

sampah yang menyumbat 

saluran air 

Positif  - - 

Adegan  yang melakukan 

tindakan tidak membersihkan 

sampah yang menyumbat 

saluran air 

Negatif  - - 
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Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan tindakan 

membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air maupun 

tidak melakukan perbuatan 

tersebut ketika terjadi 

pencemaran air oleh sampah 

Netral  12  

 

12 
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UJI RELIABILITAS ANTAR CODER 

Unit Anlisis Kategori Uji 

Reliabilitas  

CR = 2M / 

N1 + N2 

Persentase 

Persetujuan 

(%) 

Adegan tokoh yang 

mencerminkan memelihara, 

merawat, menjaga, melindungi, 

melestarikan alam 

Positif  2(5)/5+5 

 

100 

Adegan tokoh yang 

mencerminkan mengajak, 

merawat, menjaga, melindungi, 

melestarikan alam, dan  

memotivasi agar tokoh lain tidak 

peduli terhadap alam atau tidak 

peduli terhadap lingkungannya 

Negatif  2(6)/6+6 100 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik adegan 

tokoh melakukan tindakan 

menjaga kelestarian lingkungan 

atau   tidak peduli terhadap 

lingkungan 

Netral  2(1)/1+1 100 

Adegan tokoh yang 

mendeskripsikan perbuatan 

menanam pohon, tidak 

mengambil, menebang atau 

mencabut tumbuhan-tumbuhan 

Positif  2(2)/2+2 100 
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Adegan tokoh yang 

menggambarkan perbuatan 

menebang pohon 

Negatif 2(5)/6+5 90 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik adegan 

tokoh melakukan tindakan 

menebang pohon maupun 

menanam pohon 

Netral  2(1)/1+1 100 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan tidak mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau dinding 

Positif  - - 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau dinding 

Negatif  2(2)/2+2 100 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik adegan 

tokoh melakukan maupun tidak 

melakukan tindakan mencoret-

coret, menorehkan tulisan pada 

pohon, batu, jalan atau dinding 

Netral  -  - 

Adegan maupun setting 

lingkungan yang mendeskripsikan 

perbuatan selalu membuang 

sampah pada tempatnya 

Positif  - - 

Adegan maupun setting 

lingkungan  yang 

Negatif  2(3)/4+3 86 
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mendeskripsikan  perbuatan  

membuang sampah sembarangan 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan membuang 

sampah pada tempatnya maupun 

membuang sampah sembarangan 

Netral  - - 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan tidak membakar sampah 

di sekitar perumahan 

Positif  - - 

Adegan  yang  membakar sampah 

di sekitar perumahan 

Negatif  - - 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan tidak 

membakar sampah di sekitar 

perumahan maupun melakukan 

perbuatan tersebut 

Netral  2(12)/12+12  

 

100 

Perbuatan tokoh yang melakukan 

kegiatan membersihkan 

lingkungannya 

Positif  - - 

Perbuatan tokoh maupun setting 

lingkungan yang menunjukan  

kegiatan mencemari atau merusak 

lingkungannya 

Negatif  2(3)/3+4 86 

 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

Netral  - - 
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melakukan perbuatan 

membersihkan atau mencemari 

lingkungan 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan menimbun barang bekas 

Positif  - - 

Adegan  yang melakukan tindakan 

membuang barang bekas 

sembarangan 

Negatif  - - 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan perbuatan menimbun 

maupun membuang barang bekas 

sembarangan 

Netral  2(12)/12+12  

 

100 

Adegan tokoh yang melakukan 

tindakan membersihkan sampah 

yang menyumbat saluran air 

Positif  - - 

Adegan  yang melakukan tindakan 

tidak membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air 

Negatif  - - 

Tidak ada penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik tokoh 

melakukan tindakan 

membersihkan sampah yang 

menyumbat saluran air maupun 

tidak melakukan perbuatan 

tersebut ketika terjadi pencemaran 

air oleh sampah 

Netral  2(12)/12+12  

 

100 
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DATA HASIL ANGKET MOTIVASI CINTA ALAM SISWA 

KELAS XI DI MAN 1 PONTIANAK  

N
O 

NAMA 
SISWA 

SKOR JUML
AH 

NILAI 
(%) 

KRITE
RIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 AS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 100 ST 

2 AC 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 56 88 ST 

3 ARS 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 52 81 T 

4 AAM 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 59 92 ST 

5 AH 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 58 91 ST 

6 ATG 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 1 54 84 ST 

7 CN 4 4 3 3 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 55 86 ST 

8 CM 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 58 91 ST 

9 D 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 57 89 ST 

10 DK 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 55 86 ST 

11 DR 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 54 84 ST 

12 EFN 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 51 80 T 

13 FI 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 57 89 ST 

14 FW 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 3 3 54 84 ST 

15 GA 3 4 1 3 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 50 78 T 

16 KN 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 53 83 ST 

17 KRZ 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 55 86 ST 

18 MYS 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 57 89 ST 

19 MW 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 59 92 ST 

20 MAP 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 1 4 52 81 T 

21 MD 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 2 1 2 2 4 45 70 T 

22 MI 4 1 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 53 83 ST 

23 NCP 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 56 88 ST 

24 NS 3 4 3 4 4 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 54 84 ST 

25 NAR 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 57 89 ST 

26 PHRF 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 49 77 T 

27 RM 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 1 53 83 ST 

28 RY 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 54 84 ST 

29 RH 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 59 92 ST 

30 RMS 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 55 86 ST 

31 RA 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 57 89 ST 

32 SAI 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 55 86 ST 

33 SS 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 78 T 

34 TAES 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 59 92 ST 

35 UYH 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 77 T 

36 WA 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 56 88 ST 

37 YRA 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 1 52 81 T 
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38 YS 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 58 91 ST 

39 AB 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 56 88 ST 

40 AP 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 57 89 ST 

41 AEA 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 51 80 T 

42 ANL 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 53 83 ST 

43 AH 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 58 91 ST 

44 APL 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 51 80 T 

45 AA 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 58 91 ST 

46 DFH 3 4 3 3 4 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 50 78 T 

47 D  3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 51 80 T 

48 FL 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 91 ST 

49 IDS 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 3 1 4 4 4 4 51 80 T 

50 I  3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 56 88 ST 

51 JY 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 59 92 ST 

52 J  4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 2 58 91 ST 

53 LQ 4 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 54 84 ST 

54 MFK 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 2 50 78 T 

55 MU 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 54 84 ST 

56 MFS 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 1 56 88 ST 

57 MRS 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 1 52 81 T 

58 MYB 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 59 92 ST 

59 NR 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 56 88 ST 

60 NWA 4 4 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 91 ST 

61 N  4 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 4 3 2 50 78 T 

62 NPP 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 55 86 ST 

63 PEAR 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 58 91 ST 

64 RW 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 53 83 ST 

65 RAS 4 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 50 78 T 

66 RMN 3 3 2 4 4 1 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 47 73 T 

67 RHT 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 49 77 T 

68 SAS 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 57 89 ST 

69 SZ 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 56 88 ST 

70 ULM 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 53 83 ST 

71 UIA 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 2 55 86 ST 

72 VM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 60 94 ST 

73 WDP 4 1 4 4 4 4 1 3 1 3 3 3 4 3 2 2 46 72 T 

74 YP 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 50 78 T 

  Jumlah  

2
7
2 

2
6
2 

2
4
0 

2
5
4 

2
7
1 

2
4
2 

2
5
2 

2
7
6 

2
7
6 

24
4 

25
2 

23
6 

26
9 

25
5 

22
9 

19
6       

 

% 
PERNY
ATAAN  

9
2 

8
9 

8
1 

8
6 

9
2 

8
2 

8
5 

9
3 

9
3 82 85 80 91 86 77 66 
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PER 
INDIKA
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PERSENTASE MOTIVASI CINTA ALAM SETIAP SISWA 

PERINDIKATOR 

Indikator 1(Pernyataan 1 Dan 5) 

 

1. AS   =     
 

 X 100%= 

100 % 

2. AC  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

3. ARS  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

4. AAM  = 
   

 
 X 100%= 

100 % 

5. AH  =     
 

 X 100%= 

100 % 

6. ATG  =     
 

 X 100%= 

100 % 

7. CN  = 
   

 
 X 100%= 

62.5 % 

8. CM  =     
 

 X 100%= 

100 % 

9. D  =     
 

 X 100%= 

100 % 

10. DK  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

11. DR  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

12. EFN  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

13. FI  =
   

 
 X 100%= 

62.5 % 

14. FW   = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

15. GA  =  
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

16. KN  =     
 

 X 100%= 

100 % 

17. KRZ  =     
 

 X 100%= 

100 % 

18. MYS  =     
 

 X 100%= 

100 % 

19. MW  =     
 

 X 100%= 

100 % 

20. MAP  =     
 

 X 100%= 

100 % 

21. MD  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

22. MI  =     
 

 X 100%= 

100 % 
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23. NCP  =     
 

 X 100%= 

100 % 

24. NS  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

25. NAR  = 
   

 
 X 100%= 

62.5 % 

26. PHRF  =     
 

 X 100%= 

100 % 

27. RM  =     
 

 X 100%= 

100 % 

28. RY  =     
 

 X 100%= 

100 % 

29. RH  =     
 

 X 100%= 

100 % 

30. RMS  = 
   

 
 X 100%= 

62.5 % 

31. RA  =     
 

 X 100%= 

100 % 

32. SAI  =
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

33. SS  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

34. TAES  =     
 

 X 100%= 

100 % 

35. UYH  =     
 

 X 100%= 

100 % 

36. WA  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

37. YRA  = 
   

 
 X 100%= 

87.5 % 

38. YS  =     
 

 X 100%= 

100 % 

39. AB  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

40. AP  =     
 

 X 100%= 

100 % 

41. AEA  =     
 

 X 100%= 75 % 

42. ANL  =     
 

 X 100%= 

100 % 

43. AH  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

44. APL  =     
 

 X 100%= 

100 % 

45. AA  =     
 

 X 100%= 

100 % 

46. DFH  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

47. DA  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

48. FL  =     
 

 X 100%= 

100 % 

49. IDS  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 
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50. I   =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

51. JY  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

52. J  =     
 

 X 100%= 

100 % 

53. LQ  =     
 

 X 100%= 

62.5 % 

54. MFK  =     
 

 X 100%= 75 % 

55. MU  =     
 

 X 100%= 

100 % 

56. MFS  =     
 

 X 100%= 

100 % 

57. MRS  =     
 

 X 100%= 

100 % 

58. MYB  =     
 

 X 100%= 

100 % 

59. NR  =     
 

 X 100%= 

100 % 

60. NWA  =     
 

 X 100%= 

62.5 % 

61. N  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

62. NPP  =     
 

 X 100%= 

100 % 

63. PEAR  =     
 

 X 100%= 

100 % 

64. RW  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

65. RAS  =     
 

 X 100%= 

100 % 

66. RMN  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

67. RHT  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

68. SAS  =     
 

 X 100%= 

100 % 

69. SZ  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

70. ULM  =     
 

 X 100%= 

100 % 

71. UIA  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 

72. VM  =     
 

 X 100%= 

100 % 

73. WDP  =     
 

 X 100%= 

100 % 

74. YP  =     
 

 X 100%= 

87.5 % 
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PERHITUNGAN HASIL ANGKET MOTIVASI CINTA ALAM SISWA 

PERINDIKATOR 

1. Persentase Indikator 1 

% Angket no. 1  = 
   

   
             

% Angket no. 5  = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
       

 
      

2. Persentase Indikator 2 

% Angket no. 2  = 
   

   
            

% Angket no. 16  = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
       

 
     

3. Persentase Indikator 3 

% Angket no. 7  = 
   

   
            

% Angket no. 3  = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
       

 
     

4. Persentase Indikator 4 

% Angket no. 4  = 
   

   
            

% Angket no. 8  = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
       

 
     

5. Persentase Indikator 5 

% Angket no. 11  = 
   

   
            

% Angket no. 15 = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
       

 
     

6. Persentase Indikator 6 

% Angket no. 9  = 
   

   
            

% Angket no. 13 = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
       

 
     

7. Persentase Indikator 7 

% Angket no. 6  = 
   

   
            

% Angket no. 12 = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
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8. Persentase Indikator 8 

% Angket no. 10  = 
   

   
            

% Angket no. 14 = 
   

   
            

% Rata-rata   = 
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Pedoman Wawancara Pesan Moral Peduli Lingkungan 

Dalam Film Dr. Seuss The Lorax 

 

NAMA Coder : ULIE IRWANDA 

NIP   : 198109072008011011 

 

Q : Apa kesan anda setelah menonton film Dr. Seuss The Lorax ? 

A  : Sangat  menarik dan bagus jika digunakan dalam pembelajaran yang 

berkaitan     dengan lingkungan 

 

Q  : Film ini mengisahkan tentang apa ? 

A  : Kota yang tidak ada pohon dan hewan asli, sehingga seorang anak ingin 

mengetahui keberadaan pohon sesungguhnya 

 

Q  : Adakah kandungan pesan moral peduli lingkungan dalam film ini? 

A  :  Ada  

 

Q  : Contoh pesan moral peduli lingkungan dalam film ini seperti apa? 

A  : Jagalah selalu kelestarian lingkungan dan tidak menebang pohon 

 

Q  : Menurut anda film ini baik tidak jika di tontonkan kepada siswa? 

A  : Sangat baik, karena banyak memuat nilai-nilai pentingnya menjaga 

kelestarian alam, mengajarkan dampak buruk dari penebangan pohon dan 

lain sebagainya. 
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Pedoman Wawancara Motivasi Cinta Alam Siswa 

 

Nama : MAP     Kelas : XI MIPA 1 

 

Q  :Apa kesan kamu setelah menonton film Dr. Seuss the lorax ? 

A  :Film ini keren, mengajarkan kita akibat dari penebangan pohon  

 

Q  :Menurut kamu penting atau tidak menjaga kelestarian alam?  

A  : Sangat Penting  

 

Q  :Bagaimana cara kamu menjaga kelestarian alam baik itu sekolah maupun 

lingkungan rumah ? 

A  : Membuang sampah pada tempatnya  

 

Q  :Menurut kamu perbuatan menebang pohon yang dilakukan tokoh Once-

ler, merupakan perbuatan yang baik atau buruk? Mengapa ! 

A  :Buruk, karena dapat merusak ekosistem alam 

 

Q  :Apa pendapat kamu tentang perbuatan membuang sampah dalam suatu 

saluran got yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan pencemaran 

limbah yang terjadi dalam film Dr. Seuss the lorax ? 

A  :Buruk dapat merusak lingkungan 

 

Q  :Jika kamu melihat sampah berserakan atau siswa lain yang membuang 

sampah sembarangan, apa yang kamu lakukan dan apa dampaknya?  

A  :Memungutnya, lingkungan menjadi kotor  

 

Q  :Jika tong sampah di rumah kamu sudah penuh, kamu membuangnya ke 

TPA atau membakarnya?  

A  :Membuangnya ke TPA 

 

Q  :mengapa kamu menjawab TS (11) dan S (15)?  

A  :Karena saya malas membuangnya dan sampah dirumah sedikit, jadi 

membakarnya 

 

Q  :Apa dampak buruk membakar sampah ? 

A  :Polusi udara 

 

Q  :Jika di rumah kamu terdapat tumpukan barang bekas plastik, kamu akan 

membiarkannya atau menguburnya? mengapa! 

A  : Menjualnya ketukang dapat didaur ulang 

 

Q  :Apa pendapatmu tentang perbuatan yang direncanakan oleh pegawai O-

here untuk mencemari lingkungan demi memperbanyak pendapatan 

perusahaan? 

A  :Sangat buruk hanya mementingkan uang daripada lingkungan yang rusak. 
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LEMBAR MEMBER CHECK 

ANALISIS ISI PESAN MORAL PEDULI LINGKUNGAN  

DALAM FILM Dr. SEUSS THE LORAX 

Petunjuk Pengisian 

1. Data dalam lembar Member check ditulis berdasarkan hasil analisis dari data 

Coding Sheet  

2. Peneliti telah melakukan triangulasi(wawancara) dan pengecekan ulang 

dengan pemberi data (Coder) 

3. Jika data tersebut benar adanya dan disepakati oleh Coder, maka Coder dapat 

menandatangani lembar pada kolom yang disediakan 

No. Unit Analisis Kategori Hasil Analisis Coding 

Sheet 

Persetujuan 

1 Adegan tokoh 

yang 

mencerminkan 

memelihara, 

merawat, menjaga, 

melindungi, 

melestarikan alam 

Positif   Terdapat perbuatan atau 

adegan tokoh yang peduli 

terhadap kelestarian 

lingkungan sekitar seperti, 

perbuatan menanam 

kembali pohon dan 

perkataan mengajak/ 

memotivasi warga kota 

Tnheedville untuk mau 

menanam pohon 

Setuju 

Adegan tokoh 

yang 

mencerminkan 

mengajak, 

merawat, menjaga, 

melindungi, 

melestarikan alam, 

dan  memotivasi 

agar tokoh lain 

tidak peduli 

terhadap alam atau 

Negatif   Terdapat adegan yang 

mencerminkan ketidak 

pedulian terhadap 

kelestarian lingkungan atau 

peduli terhadap lingkungan 

sekitar seperti, lirik lagu 

openning dan lagu once-

ler, iklan ‘’bottle air’’, 

sikap o-here yang mencari 

keuntungan dari kerusakan 

alam, ibu Ted yang tidak 

Setuju 
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tidak peduli 

terhadap 

lingkungannya 

ingin ada pohon 

Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik adegan 

tokoh melakukan 

tindakan menjaga 

kelestarian 

lingkungan atau   

tidak peduli 

terhadap 

lingkungan 

Netral Menyayi dengan lirik ‘’di 

Thneedville kami 

memproduksi pohon 

sendiri’’, dan lainnya  yang 

menggambarkan tidak 

mempermasalahkan 

lingkungan walaupun 

hidup dengan lingkungan 

buatan 

Setuju 

2 Adegan tokoh 

yang 

mendeskripsikan 

perbuatan 

menanam pohon, 

tidak mengambil, 

menebang atau 

mencabut 

tumbuhan-

tumbuhan 

Positif   Terdapat adegan tokoh 

menanam pohon 

Setuju 

Adegan tokoh 

yang 

menggambarkan 

perbuatan 

menebang pohon 

Negatif  Terdapat adegan dan 

perkataan tokoh menebang 

pohon maupun keinginan 

menebang pohon 

Setuju 

Tidak ada Netral Adegan keinginan Aundry Setuju 
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penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik adegan 

tokoh melakukan 

tindakan menebang 

pohon maupun 

menanam pohon 

tentang pohon 

3 Adegan tokoh 

yang melakukan 

tindakan tidak 

mencoret-coret, 

menorehkan 

tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau 

dinding 

 

Positif  Dalam film ini tidak 

terdapat adegan maupun 

setting tempat yang 

menggambarkan tokoh 

melakukan perbuatan tidak 

mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada 

pohon, batu, jalan atau 

dinding 

Setuju 

Adegan tokoh 

yang melakukan 

tindakan mencoret-

coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau 

dinding 

Negatif   Terdapat adegan tokoh 

maupun setting tempat 

melakukan mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada 

pohon, batu, jalan atau 

dinding 

Setuju 

Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik adegan 

tokoh melakukan 

maupun tidak 

melakukan 

Netral Tidak ada penggambaran 

atau perbuatan secara 

spesifik adegan tokoh 

melakukan maupun tidak 

melakukan tindakan 

mencoret-coret, 

menorehkan tulisan pada 

Setuju 
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tindakan mencoret-

coret, menorehkan 

tulisan pada pohon, 

batu, jalan atau 

dinding 

 

pohon, batu, jalan atau 

dinding hanya tokoh 

Aundry yang menggambar 

pohon di dinding 

rumahnya 

4 Adegan maupun 

setting lingkungan 

yang 

mendeskripsikan 

perbuatan selalu 

membuang sampah 

pada tempatnya 

Positif  Tidak ada Adegan maupun 

setting lingkungan yang 

mendeskripsikan perbuatan 

selalu membuang sampah 

pada tempatnya 

Setuju 

Adegan maupun 

setting lingkungan  

yang 

mendeskripsikan  

perbuatan  

membuang sampah 

sembarangan 

Negatif  Terdapat adegan dan 

setting tempat yang 

mendeskripsikan perbuatan 

membuang sampah 

sembarangan seperti, 

Petugas kebersihan 

membuang sampah dalam 

got,Setting lingkungan 

terdapat sampah 

berserakan di jalan dan 

tong sampah 

Setuju 

Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik tokoh 

melakukan 

perbuatan 

Netral  Tidak ada Setuju 
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membuang sampah 

pada tempatnya 

maupun 

membuang sampah 

sembarangan 

5 Adegan tokoh 

yang melakukan 

tindakan tidak 

membakar sampah 

di sekitar 

perumahan 

Positif  Tidak ada Setuju 

Adegan  yang 

melakukan 

tindakan 

membakar sampah 

di sekitar 

perumahan 

Negatif  Tidak ada Setuju 

Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik tokoh 

melakukan 

perbuatan tidak 

membakar sampah 

di sekitar 

perumahan 

maupun 

melakukan 

perbuatan tersebut 

Netral Dalam film Dr.Seuss the 

lorax tidak ada 

digambarkan perbuatan 

tokoh melakukan 

perbuatan tidak membakar 

sampah di sekitar 

perumahan maupun 

melakukan perbuatan 

tersebut 

Setuju 

6 Perbuatan tokoh Positif  Tidak ada Setuju 
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yang melakukan 

kegiatan 

membersihkan 

lingkungannya 

Perbuatan tokoh 

maupun setting 

lingkungan yang 

menunjukan  

kegiatan 

mencemari atau 

merusak 

lingkungannya 

Negatif  Terdapat perbuatan tokoh 

maupun setting lingkungan 

yang menunjukan  kegiatan 

mencemari atau merusak 

lingkungannya seperti, 

pegawai berencana lebih 

merusak lingkungan, 

setting lingkungann sungai 

penuh limbah,udara kotor, 

tanah gersang, dan setting 

lingkungan kerusakan 

ekosistem hutan 

Setuju 

Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik tokoh 

melakukan 

perbuatan 

membersihkan atau 

mencemari 

lingkungan 

Netral Tidak ada Setuju 

7 Adegan tokoh 

yang melakukan 

tindakan 

menimbun barang 

bekas 

Positif  Tidak ada Setuju 
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Adegan  yang 

melakukan 

tindakan 

membuang barang 

bekas sembarangan 

atau membiarkan 

barang bekas  

Negatif  Tidak ada Setuju 

Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara 

spesifik tokoh 

melakukan 

perbuatan 

menimbun maupun 

membuang barang 

bekas sembarangan 

Netral  Dalam film ini Tidak ada 

penggambaran atau 

perbuatan secara spesifik 

tokoh melakukan 

perbuatan menimbun 

maupun membuang barang 

bekas sembarangan 

Setuju 

8 Adegan tokoh 

yang melakukan 

tindakan 

membersihkan 

sampah yang 

menyumbat 

saluran air 

Positif  Tidak ada Setuju 
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LAMPIRAN F 

Pengisian Coding Sheet Oleh 

Coder 2 

Siswa Sedang Menyaksikan Film 

Dr.Seuss The Lorax 

Siswa Mengisi Angket Setelah 

Menonton Film Dr.Seuss The 

Lorax 

Wawancara Siswa  


