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PERILAKU MENYIMPANG ANAK-ANAK SEKOLAH 
(Analisis Semiotik Terhadap Film Catatan Akhir Sekolah) 

 
 

ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengambarkan perilaku 
menyimpang anak-anak sekolah yang ada dalam film Catatan Akhir Sekolah. 
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sumber data primer 
dalam penelitian ini adalah film Catatan Akhir Sekolah  dalam format VCD 
sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel dari internet 
berkenaan dengan sipnosis film Catatan Akhir Sekolah. Strategi penelitian ini 
menggunakan pendekatan semiotika, yaitu metode untuk menganalisis dan 
mengiterprestasikan data atau tanda yang berupa teks media. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan melalui observasi, dokumentasi, studi pustaka. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis semiotika 
yang menekankan pada analisis teks, yang digunakan untuk mengetahui makna 
yang terkandung dalam film Catatn Akhir Sekolah  melalui tanda dalam setiap 
adegan maupun dialog dalam film Catatan Akhir Sekolah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambar, dialog dan alur cerita 
dalam film mengandung perilaku menyimpang anak-anak sekolah. Dengan 
demikian perilaku menyimpang harus dicegah sejak dini, karena bisa merusak 
moral anak-anak sekolah. 

 
Kata kunci:  Analisis semiotik perilaku menyimpang anak anak sekolah 
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A. PENDAHULUAN 

Era globalisasi telah membuat perubahan yang signifikan, dan telah terjadi 

degredasi moral dan sosial budaya yang cenderung kepada pola perilaku yang 

menyimpang hal ini sebagai dampak pengaruh budaya luar yang  tidak terkendali 

oleh sebagian remaja. Pengaruh budaya luar ditelan mentah-mentah tanpa 

mengenal jauh-jauh nilai budaya luar dengan tanpa penuh tanggungjawab. 

Kehadiran teknologi yang serba digital banyak menjebak kaum remaja untuk 

mengikuti perubahan. Pola pengaruh era globalisasi sering dianggap sebagai 

simbol kemajuan dan mendapatkan dukungan dari kalangan remaja. Globalisasi 

saat ini melanda dunia yang dapat diibaratkan sebuah pisau bermata dua. Pada 

satu sisi, proses globalisasi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan 

kelimpahan material yang menakjubkan serta pertumbuhan IPTEK yang sangat 

pesat, sedang pada sisi lain peradaban manusia, salah satunya adalah masalah 

kemiskinan, urbanisasi, kriminalitas dan kenakalan remaja.  

Masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang diantaranya 

adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan masalah sosial yang 

terus-menerus muncul setiap waktu, yang selalu dibahas dan dikaji untuk dicari 

jalan keluarnya. Karena disatu sisi remaja merupakan harapan penerus bangsa, 

sedangkan disisi lain remaja dianggap sebagai pribadi yang labil, yang ingin 

mengekspresikan jiwa mudanya yang bebas dengan melakukan hal-hal yang 

dikehendaki dan dianggap menyimpang, misalnya perkelahian antar kelompok 

atau gank, antar sekolah, pencurian, pemalakan, minum-minuman keras, 

kebebasan seksual, dan meluasnya penyalahgunaan narkotika. Hal yang sangat 

meresahkan timbulnya kekacauan dan tindakan kriminalitas yang disertai dengan 
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kekerasan karena pengaruh minum-minuman keras dan perilaku merokok diusia 

muda.  

Kenakalan remaja diawali dengan akibat pengaruh merokok di lingkungan 

luar sekolah timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, ada dua 

faktor yang mempengaruhi yaitu internal dan eksternal. Faktor eksternal yakni 

berasal dari lingkungan tempat berinteraksi individu seperti lingkungan pergaulan 

dengan teman sebayanya, sekolah maupun lingkungan keluarga. Sedangkan faktor 

internal yakni berasal dari rasa ingin tahu, ingin coba-coba, dan pengaruh iklan 

yang menarik perhatian.  

Melalui film diharapkan anak-anak mampu menghindari perilaku 

menyimpang seperti yang ditayangkan dalam film ini dan bisa dijadikan pelajaran 

untuk anak agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang, serta dapat 

mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam film Catatan Akhir Sekolah. Film 

ini diperankan oleh 3 orang sahabat yang dikenal sebagai A3, Agni (VJ Ramon), 

Alde (Marcel) dan Arian (Vino G’Bastian) yang dicap geng cupu dan dianggap 

loser di sekolah mereka, bertekad membalas dendam kepada kepala sekolah 

mereka lewat sebuah film dokumenter tentang catatan akhir sekolah. 

 
B. LANDASAN TEORI 

Mengkaji masalah perilaku menyimpang anak-anak sekolah dan analisis 

semiotik  pada film catatan akhir sekolah untuk itu dibutuhkan penelaah yang 

cukup mendalam mengenai perilaku menyimpang anak-anak sekolah dan analisis 

semiotik pada film Catatan Akhir Sekolah yang semuanya dipaparkan dalam 

kajian teoritis sebagaimana diuraikan berikut ini. 
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1. Definisi Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang adalah perilaku atau kondisi yang bertentangan 

dengan norma sosial dimana perilaku dan kondisi itu dipelajari (Siahaan, 2009: 

72), sedangkan perilaku menyimpang dalam konteks penyimpangan sosial adalah: 

Suatu perilaku dieskpresikan oleh seseorang atau beberapa orang anggota 
masyarakat yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri 
dengan norma-norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar 
anggota dimasyarakat (Dhohiri, 2007 : 3). 

 
Berdasarkan Pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan kebanyakan 

masyarakat atau melanggar norma-norma dalam masyarakat. Penyimpangan atau 

perilaku menyimpang contohnya antara lain ketidakjujuran, kecurangan, 

ketidakadilan, kejahatan, kelicikan, penghianatan, suap, korupsi, tenung dan dosa 

(Cohen dalam siahaan, 2009: 12), atau kelainan tingkah laku seperti kenakalan 

remaja (Willis, 1982: 9), dengan demikian perilaku menyimpang diantaranya 

berupa ketidakjujuran, ketidakadilan, kejahatan atau kelainan tingkah laku yaitu 

kenakalan remaja. 

2. Definisi Anak-anak 

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan 

orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak 

lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin 

dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke (dalam 

Gunarsa, 1986), anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap 

rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Augustinus (dalam 

Suryabrata, 1987), yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi 
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anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak 

mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita 

kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang 

diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa.  

3. Definisi Mengenai Film 

Pengertian Film. Menurut Ardianto dan Lukiati (2005:134) film adalah 

“karya seni yang diproduksi secara kreatif dan memenuhi imajinasi orang yang 

bertujuan untuk memperoleh estetika (keindahan) yang sempurna”. 

4. Analisis Semiotika.  

a. Pengertian Analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:43), 

analisis adalah “penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabah, duduk perkara 

dsb)”. 

b. Pengertian Semiotik. Menurut Eco sebagaimana dikutip Sobur (2006:95), 

semiotik  adalah  “ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-

peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda”. Sementara itu, menurut Van Zoest 

dalam Sobur (2006:95-96), semiotik adalah “ilmu tanda (sigh) dan segala yang 

berhubungan dengannya: cara berfungsinya, hubungannya dengan kata lain 

pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya”. 

Selanjutnya menurut Lechte (dalam Sobur, 2004:16) semiotik adalah “teori 

tentang tanda dan penandaan”. 
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c. Batasan Semiotik. Teeuw (dalam Sobur, 2006:96), memberi batasan 

“semiotik adalah tanda sebagai tindak komunikasi”. Kemudian teeuw 

menyempurnakan batasan semiotik itu sebagai “model sastra yang 

mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman 

gejala susastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam msayarakat manapun”. 

Sementara menurut preninger (dalam sobur, 2006:96), batasan semiotik sebagai 

berikut: 

Semiotik adalah ilmu tentang tanda tanda. ilmu ini menganggap bahwa 
fenomena sosial/masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. 
Semiotik itu mempelajari sistem sistem, konvensi-konvensi yang 
memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. 

 
d. Bahan kajian semiotik. Pendapat Eco yang dikutip sobur(2004:109) 

menyebutkan tidak kurang dari sembilan belas bidang yang bisa dipertimbangkan 

sebagai kajian semiotik sebagai berikut: 

(1) semiotika binatang (zoom semiotic), (2) tanda-tanda bauan (olfactory 
signs), (3) komunikasi rabaan (tactile communication), (4) kode kode 
cecapan (code of taste), (5) para innguistik (paralinguistics), (6) semiotika 
medis (medica semiotics), (7) kinestetik dan proksemik (kinesics and 
proxemics), (8) kode-kode musik (musical codes), (9) bahasa yang 
diformalkan (formalized language), (10) bahasa tertulis, alphabet tidak 
dikenal, kode rahasia (written language, unknown alphabeths, secret codes), 
(11) bahasa alam (natural language), (12) komunikasi visual (visual 
communication), (13) system objek (system of objects), (14) struktur alur 
(plot structure), (15) teori teks (text theory), (16) kode-kode budaya (cultural 
codes), (17) teks estetik (aesthetic texs), (18) komunikasi massa (massa 
communication), (19) retorika (rhetoric). 

 
C. METODE PENELITIAN 

1. Observasi langsung, hamidi (2004;74) mengemukakan pendapat bahwa: 

Observasi berarti peneliti melihat dia mendengarkan (termasuk menggunakan 
tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau 
diperbincangkan para responden dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, baik 
sebelum, menjelang, ketika, dan sesudahnya. 
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Teknik  observasi langsung dalam penelitian ini adalah mengamati perilaku 

menyimpang anak-anak sekolah yang terkandung dalam film Catatam Akhir 

Sekolah. Jadi, yang diobservasi adlah perilaku, perkataan, dan pemikiran yang 

terndung dalam film Catatan Akhir Sekolah 

2. Dokumentasi, yaitu penelitian mencari data-data dan referensi tentang film 

Catatan Akhir Sekolah dengan cara melihat dan mengamati secara langsung 

melalui kaset VCD dan DVD. 

3. Studi Pustaka, yaitu untuk memperolah data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka guna mengkaji beberapa 

permasalahan dari objek yang diteliti. Studi pustaka berupa buku-buku, 

majalah, jurnal, artikel, situs internet dan sumber lainnya yang berhubungan 

dengan analisis semiotika guna mengkaji beberapa pokok permasalahan dari 

objek yang akan diteliti. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sbagai 

wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang 

berakar pada budaya indonesiayang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku kehidupan sehari-hari pesrta didik, baik sebagai individu anggota 

masyarakat, warga Negara maupun makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

(Depdikbud, 1994:3), menurut Daramadi (2009:50-51), nilai adalah segala sesuatu 

yang disenangi, diinginkan, dicita-citakan dan disepakati. Nilai berada dalam hati 

nurani dan pikiran sebagai suatu keyakinan atau kepercayaan. Nilai harus dibina 
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terus-menerus karena nilai merupakan aspek masalah kewajiban yang timbul 

tenggelam atau pasang suru, karena itu Pendididkan Kewarganegaraan 

berkewajiban, tidak hanya membina system nilai perorang siswa itu saja 

melainkan juga sistem nilai kehidupan dan lingkungannya.  

Nilai-nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu pendidikan nilai 

Religius, moral, social dan kejujuran 

1) Nilai Religius 

a) Mensyukuri hidup dan percaya pada Tuhan 

b) Sikap toleran 

c) Mendalami ajaran agama 

2) Nilai Moral 

a) Patuh terhadap perintah orang tua 

b) Bersikap sopan dan santun 

c) Mentaati peraturan yang ada 

3) Nilai social 

a) Solidaritas yang benar dan baik 

b) Persahabatan sejati 

c) Hidup bersama secara positif dalam masyarakat 

4) Nilai Kejujuran 

a) Tidak berkata bohong 

b) Bersikap baik dan benar 

c) Tidak mencontek pada saat ulangan 
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Nilai-nilai diatas terdapat pada sebaran butiran materi pengajaran konsep 

nilai moral Pendidikan Pancasila jenjang SMA. Pendidikan Kewarganegaraan 

adalah salah satu mata pelajaran yang menamkan pendidikan nilai pada peserta 

didik. Penanaman sikap dan nilai hidup merupakan proses, maka hal ini dapat 

diberikan melalui pendidikan moral. Direncanakan dan dirancang nilai-nilai apa 

saja yang akan diperkenalkan, metode dan kegiatan apa yang dapat digunakan 

untuk menanamankan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai yang akan ditanamkan pada 

siswa harus dilaksanakan secara bertahap sesui dengan perkembangan kejiwaan 

anak. Pada awal proses penanam nilai, anak diperkenalkan pada tatanan hidup 

bersma, dalam keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai yang ditanamkan adalah nilai 

yang ada kehidupan masyarakat. 

 
E. KESIMPULAN 

Dari rangkaian putaran penelitian yang telah dilakukan terlihat adanya 

perubahan yang merupakan hasil penelitian dalam rangka usaha untuk 

memperbaiki perilaku menyimpang anak sekolah (analisis semiotik terhadap film 

catatan akhir sekolah). Bertitik tolak dari tindakan yang telah dilaksanakan pada 

penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Perilaku menyimpang di 

sekolah yang digolongkan dalam tiga katagori penyimpangan adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyimpangan biasa/standar misalnya, adegan siswa mencontek dalam waktu 

ulangan, siswa yang suka ngintipin rok cewek, siswa/siswi yang mbolos pada 

jam pembelajaran, tidak memakai atribut sekolah.  

2. Penyimpangan sedang, misalnya; siswa yang lagi merokok dalam sekolah. 
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3. Penyimpangan berat, misalnya; tawuran antar pelajar, memakai narkoba dll. 

 

F. SARAN 

Sebagai salah satu upaya untuk ikut mengembangkan pemikiran dalam 

rangka meningkatkan perilaku menyimpang anak-anak sekolah masyarakat, maka 

penulis perlu menyampaikan beberapa saran yaitu : 

1. Kepada masyarakat 

2. Kepada orang tua 

3. Terhadap Peneliti Berikutnya 
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