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Abstrak
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis ajaran sifat Dewa dan pesan moral pada film
Animasi Little Krishna pada Media Sosial Youtube Itoonz. Teori yang digunakan dalam
menganalisis rumusan masalah yaitu teori media baru, semiotika Roland Barthes, teori
simbol, dan teori cyber community. Subjek dari penelitian ini adalah film animasi little
Krishna episode enchanted picnic. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
yaitu observasi, study research, dan daftar Pustaka. Teknik analisis yang digunakan untuk
mengolah data yaitu analisis deskriptif kualitatif yang diwujudkan menjadi sebuah bentuk
tulisan yang berkaitan untuk melukiskan sebuah rincian dari suatu objek yang diteliti
berdasarkan pada metode analisis semiotika konotasi Roland Barthes. Hasil penelitian
yaitu terdapat makna denotasi, konotasi dan mitos dari adegan para ibu yang menyayangi
Krishna dan anaknya, kekuatan Krishna melawan iblis, ketidakpercayaan Dewa Brahma
terhadap dan keagungan Krishna. Pesan moral yang disajikan pada film animasi ini yaitu
rasa kasih sayang, menghormati orangtua, persahabatan serta keberanian dan kebaikan.
Dapat disimpulkan film animasi Little Krishna ini sangat mendidik dan penuh dengan
ajaran moral serta filosofi tinggi sehingga cocok untuk diberikan kepada anak-anak tetapi
perlu pengawasan orangtua.
Kata Kunci: Semiotika, roland barthes, Little Krishna
Abstrack
This study aims to analyze the teachings of God's nature and moral messages in the
animated film Little Krishna on Youtube Itoonz Social Media. The theories used in
analyzing the problem formulation are new media theory, Roland Barthes semiotics,
symbol theory, and cyber community theory. The subject of this research is the animated
film Little Krishna episode enchanted picnic. The methods used to collect data are
observation, study research, and bibliography. The analytical technique used to process
the data is a descriptive qualitative analysis which is realized into a form of writing related
to describing a detail of an object under study based on Roland Barthes' connotation
semiotic analysis method. The research results are that there are denotative, connotative
and mythical meanings from scenes of mothers who love Krishna and their children,
Krishna's power against demons, Brahma's distrust of and the majesty of Krishna. The
moral messages presented in this animated film are love, respect for parents, friendship
and courage and kindness. It can be concluded that the animated film Little Krishna is
very educational and full of high moral and philosophical teachings, so it is suitable to be
given to children but needs parental supervision.
Keyword: Semiotics, roland barthes, Little Krishna
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1. Latar Belakang
Media
sosial
yang
dapat
menyalurkan sebuah pesan atau
informasi secara audiovisual adalah
youtube. Jenis konten yang terdapat pada
youtube adalah film. Film yang disukai
oleh oleh anak-anak, remaja, dan bahkan
dewasa adalah film animasi. Film
animasi merupakan film yang diolah
oleh manusia dari pengolahan gambar
tangan sehingga menjadi sebuah gambar
bergerak. Pada awalnya animasi hanya
potongan gambar, kemudian dirangkai
hingga menjadi gambar bergerak dan
terlihat hidup. Film animasi lebih
cenderung sederhana jika dibandingkan
dengan film live-action sehingga
membuat nya lebih menarik bagi anakanak (Limanta, 2018). Pada awalnya
animasi dikembangkan dalam bentuk
dua dimensi (2D) dimana objek hanya
dapat dilihat dari dua sisi kemudian
berkembang menjadi tiga dimensi (3D)
yang dapat dilihat dari segala arah.
Selain sebagai sarana hiburan, animasi
juga memberikan pelajaran yang sangat
mudah untuk dipahami. Menurut
(Limanta, 2018), alasan anak- anak
banyak yang menggemari film animasi
yaitu animasi merupakan cara efektif
untuk berkomunikasi dengan anak-anak.
Film animasi yang mengandung
pesan moral yaitu Little Krishna. film
animasi Little krisna merupakan salah
satu bentuk animasi tiga dimensi (3D).
Serial animasi ini dikembangkan oleh
BIG Animation dan The Heritage
Foundation India dan (ISKCON
Bangalore) yang diketuai oleh Sri
Chanchalapati Dasa. Sri Chanchalapati
Dasa melakukan penelitian selama tujuh
tahun dan hasil harya penelitian
diwujudkan dalam bentuk serial animasi
Little Krishna sejumlah 13 episode
(iskonbangalore.org). Film little Krishna
mengisahkan kepribadian Tuhan yang
turun ke bumi menjelma menjadi

Krishna.
Film
little
Krishna
menceritakan tanah Vridavan dan
kehidupan penduduk desa. Krishna
dikenal
sebagai
karakter
nakal,
pemberani, dan dicintai oleh masyarakat
desa. Film ini terdiri atas 13 episode.
Film ini bersumber kepada Srimad
Bhagavatam yang ditulis olhe Gosvamis
Vrindavana.
Pada Film animasi little Krishna
merepresentasikan
sifat-sifat
kedewataan yang ada pada diri manusia.
Film animasi Little Krishna merupakan
film
yang
menggunakan
sifat
kedewataan (daivi sampad) sebagai
unsur
pembangun
cerita.
Sifat
Kedewataan (Daivi Sampad) merupakan
hal yang paling ditonjolkan pada Film
Little Krishna. Bagi dunia visual sifat
kedewataan menggambarkan seseorang
yang
sempurna.
Sifat
pembela
kebenaran, pemberani, membantu, dan
memaafkan selalu ditonjolkan dalam
film seakan mempertegas bahwa sifat
tersebut sangat baik. Selain itu
penampilan seperti assesoris yang
dikenakan,
mempertegas
bahwa
penampilan juga menggambarkan sosok
Dewa. Film animasi Little Krishna ini
bukan hanya menampilkan audiovisual
yang membuat penonton tertarik, tetapi
alur ceritanya juga sangat menarik dan
menggambarkan suatu kejadian yang
mencerminkan membela kebenaran.
Pesan-pesan yang disajikan dalam film
animasi Little Krishna ini juga
memberikan nilai-nilai positif bagi
penontonnya seperti karakter kuat dan
pemberani.
Pada kenyataannya, permasalahan
yang terjadi saat ini yaitu generasi
milenial lebih menyukai bermain game
daripada menonton film animasi yang
bersifat edukatif. Anak-anak yang
bermain game dengan menggunakan
gadget
tiap
tahunnya
semakin
meningkat. Penelitian yang dilakukan
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oleh Imron (2017:148) dinyatakan
bahwa, “anak-anak yang menggunakan
gadget jumlahnya meningkat dua kali
lipat dari 38% menjadi 72% antara tahun
2011 dan 2013”. Kepala Biro Humas
Kominfo
(Luthfi,
2019)
juga
menyatakan bahwa, terdapat pengguna
akses internet sejumlah 142 juta dan
sekitar 30 juta anak milenial aktif
bermain game setiap harinya. Hasil Studi
yang dilakukan oleh Maulida (2018),
juga menunjukan bahwa mayoritas yang
dilakukan oleh masyarakat melalui
gadget yaitu bermain game sekitar 25%
dengan rata-rata bermain game dengan
durasi 53 menit, sedangkan aktifitas
lainnya yaitu bersosial media (17%)
streaming video (12%), browsing (10%),
dan berbelanja online (7%). Menariknya,
56% ibu dengan anak dibawah usia 10
tahun juga bermain game (Maulida,
2018).
Tingkat kecanduan bermain game
pada mayarakat akan berdampak buruk
bagi perkembangan sosial dan emosional
terutama pada anak-anak. World Health
Organization (WHO) (Imron, 2017:148)
melaporkan bahwa “5-25% anak-anak
usia prasekolah menderita disfungsi otak
minor,
termasuk
gangguan
perkembangan karena bermain game”.
Nurlaela (2017) menyatakan bahwa,
bentuk perilaku moral yang ditimbulkan
pada anak akibat seringnya bermain
game yaitu cenderung lebih malas
belajar, pikiran hanya fokus pada game,
perilaku emosional, dan kurang peduli
dengan lingkungan sekitar. Berdasarkan
permasalahan tersebut, maka solusi yang
dapat ditawarkan yaitu mengalihkan
perhatian milenial dengan memberi
tontonan film animasi yang tak kalah
menariknya. Film animasi yang edukatif
dapat mempengaruhi perilaku anak-anak
kearah positif. Arsita, dkk (2014:2)
menyatakan bahwa, film animasi yang
edukatif dapat manarik perhatian

sehingga berpengaruh terhadap pola
tingkah laku anak yang positif pada
kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan hal tersebut, penulis
menggunakan
metode
semiotika
komunikasi, sebagai cara untuk
memahami makna. Semiotik merupakan
model yang memperhatikan tanda-tanda
yang mewakili suatu objek secara
representatif.
Pemilihan
analisis
semiotik Roland Barthes karena pada
analisis semiotik Roland Barthes
menekankan interaksi antara teks dengan
pengalaman personal dan kultural
penggunannya, interaksi antara konvensi
dalam teks dengan konvensi yang dialami
dan diharapkan oleh penggunanya.
Potongan gambar serta percakapan
dalam film ini akan penulis analisis
dalam skripsi yang berjudul “Analisis
Semiotika Film Animasi Little
Krishna pada Media Sosial Youtube
Itoonz”.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan
dengan cara menganalisis Film Animasi
Little Krishna pada seri Enchanted
Picnic pada media sosial youtube Itoonz.
Hal ini bertujuan untuk memperoleh
informasi mengenai ajaran sifat Dewa
dan pesan moral pada film Animasi
Little Krishna pada Media Sosial
Youtube Itoonz.
3. Bahan dan Metode
Jenis penelitian ini yaitu penelitian
kualitatif. Penelitian ini berusaha
memahami dan menafsirkan makna
menurut perspektif peneliti sendiri.
Tujuan penelitian kualitatif yaitu
menjelaskan fenomena dengan sedalamdalamnya melalui pengumpulan data.
Pendekatan kualitatif lebih menekankan
pada makna dan pemahaman dari dalam
penalaran. Dalam penelitian ini
menggunakan sumber data primer yaitu
I Gusti Ayu Agung Manik Wulandari dkk | 23

COMMENT

ISSN :

Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Volume 1 No 1 | Maret 2021

film animasi little Krishna episode
enchanted picnic yang berkaitan
langsung dengan objek material
penelitian. Sumber data sekunder yaitu
jurnal yang berkaitan langsung dengan
objek material dan sumber data
kepustakaan sebagai buku pendukung
dalam mendeskripsikan objek material
penelitian.
Teknik
pengumpulan
data
merupakan cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian dari
sumber data. Pada penelitian ini Teknik
pengumpulan data yang digunakan yaitu
observasi, dokumen research, dan studi
pustaka. Teknik observasi dilakukan
dengan cara mengamati secara langsung
tanpa mediator unuk melihat dekat
kegiatan yang dilakukan objek tersebut.
Teknik document research dilakukan
untuk mencari dan mengumpulkan data
dengan mengkaji berbagai literatur
sesuai dengan penelitian yang akan
dijadikan sebagai bahan argumentasi,
seperti jurnal, artikel. Teknik studi
Pustaka dilakukan untuk mencari dan
mengumpulkan data yang relevan
dengan topik dan objek penelitian, yang
berasal dari buku-buku.
Teknik analisis yang digunakan
untuk mengolah data-data yang telah
terkumpul adalah analisis deskriptif
kualitatif yang diwujudkan menjadi
sebuah bentuk tulisan yang berkaitan
untuk melukiskan sebuah rincian dari
suatu objek yang diteliti berdasarkan
pada metode analisis semiotika konotasi
Roland Barthes yang menekankan
produksi tanda dengan mengkaji proses
pertukaran makna sebuah tanda yang
diciptakan seseorang dalam melakukan
aktivitas komunikasi. Dengan demikian
dimungkinkan akan sangat tepat apabila
analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis
deskriptif kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan
Film animasi little Krishna pada
episode ke-4 yaitu Enchanted Picnic
adalah film dengan latar belakang
sebuah desa Vrindavan yang terletak di
Mathura, Uttar Pradesh, India. Pada film
ini dikisahkan desa Vrindavan yang
sangat asri dan sejuk, yang dapat dilihat
dari pepohonan dan warna yang
digunakan pada latar belakang film
animasi ini.

Gambar 1.
Vrindavan yang disajikan pada
Film Animasi Little Krishna
Pada dasarnya, penentuan dan
kombinasi warna merupakan hal yang
dapat mempengaruhi seseorang dalam
merespon. Hal ini dikarenakan warna
merupakan hal yang pertama kali dilihat
oleh seseorang (Sasongko et al., 2020).
Secara
Psikologis,
warna
hijau
memberikan suasana santai, tenang,
serta keterbukaan dalam berkomunikasi
(Sasongko et al., 2020). Latar pada film
animasi Little Krishna menonjolkan
warna hijau sehingga memberikan kesan
ketenangan dan kesuburan. Hal ini juga
dibuktikan oleh beberapa adegan (scene)
yang
menunjukan
bahwa
Desa
Vrindavan merupakan desa yang sangat
subur dan memberikan ketenangan pada
warga desa.
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Gambar 2.
Tokoh Krishna
Tokoh krishna dilukiskan pada
animasi ini memiliki warna kulit biru
kegelapan,
rambut
bergelombang,
menggunakan bulu burung merak
dirambut, memakai pakaian berwarna
kuning, serta menggunakan perhiasan
seperti gelang dikedua tangan serta
kalung emas. Warna biru pada kulit
Krishna melambangkan warna dewa
Wisnu. Hindu percaya pada simbolis
warna biru yang tak terbatas dan terukur.
Swami Chinmayananda (Staff, 2016)
menyatakan apapun yang tidak terukur,
dan yang hanya tampak oleh manusia
hanya biru, hal ini yang menyebabkan
Krishna berada diluar persepsi manusia,
sehingga tampak tepat mengaitkan
warna ini dengannya. Secara psikologis
biru diasosiasikan dengan pengetahuan,
kedamaian,
kesetiaan,
kesejukan
(Monica & Luzar, 2011).
Properti yang digunakan dalam
film animasi memiliki arti yang sangat
mendalam. Pada rambut Krishna
terdapat bulu merak. Bulu merak ini juga
salah satu ciri atau petanda Krishna.
Dalam hindu, bulu merak diyakini
membawa kemakmuran. Selain itu
menurut kepecayaan Hindu, merak
diciptakan dari salah satu burung
mitologi yaitu garuda, burung yang
membawa Dewa Wisnu di punggungnya
(Dokras, 2020). Selain itu pada film
animasi ini, Krishna selalu membawa
seruling. Pada film Krishna selalu

memainkan sulingnya dan membuat
orang yang mendengarkan merasakan
kedamaian. Secara psikologis seseorang
yang mendengarkan musik lembut akan
meningkatkan mood sehingga dapat
meningkatkan
rasa
tenang
dan
kebahagiaan (Izzah, 2020). Perhiasan
yang digunakan oleh Krishna seperti
kalung dan gelang juga menandakan
bahwa Krishna adalah seorang putra dari
raja nanda. Secara psikologi, perhiasan
seperti emas adalah tanda kekayaan
(Hendranto, 2019). Pakaian yang
digunakan oleh Krishna juga berwana
kuning. Secara psikologi, kuning
melambangkan spiritual, keceriaan,
kebahagiaan, energi, dan efek hangat
(Marysa & Anggraita, 2016). Memang
pada film Krishna digambarkan sebagai
tokoh yang ceria, serta memberikan
kegembiraan dan kebahagiaan kepada
penduduk Vrindavan.
Di bagian awal film ini, tampak
para ibu yang telah menyiapkan
makanan
untuk
anak-anaknya.
Kemudian
Krishna
memainkan
sulingnya sehingga membuat para ibu
penduduk Vrindavan merasa terkagum
kepadanya.
Adegan
pertama
menyiratkan rasa kasih sayang kepada
Krishna dari Yasodha (ibu krishna) dan
para ibu penduduk Vrindavan melebihi
rasa cintanya kepada anaknya. Sebagai
sistem denotatif, adegan ini menunjukan
bahwa Krishna merupakan anak
istimewa yang disayangi oleh penduduk
Vrindavan. Beberapa adegan juga
menunjukan pengertian ketulusan cinta
dan kasih sayang seorang ibu pada
anaknya. Hal ini terlihat dari adegan ibu
yang telah mempersiapkan serta
membekali anak-anaknya makanan.
Bentuk perhatian ini adalah salah satu
tanda kasih sayang orangtua kepada
anaknya. Dalam kitab Hindu juga begitu
banyak keagungan dan kasih sayang
seorang ibu kepada anaknya.
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Scene 1. Menit 1:39
Denotasi
Yasoda menunggu
Krishna dan
membawakan bekal
makanan pada Krishna.
Selain itu Yasoda juga
memeluk erat Krishna
dan akan menunggu
Krishna sebelum
matahari terbenam
Konotasi
Membawakan
bekal
dan pelukan kepada
anak merupakan salah
satu tanda cinta dan
kasih
seorang
ibu
kepada anaknya
Hubungan
persahabatan
merupakan salah satu hal yang sangat
penting dalam kehidupan (Sandjojo,
2017). Pada film animasi Little Krishna
“Enchanted Picnic” jenis persahabatan
yang dialami oleh Krishna dan temantemannya adalah jenis persahabanatan
virtue. Hal ini dapat dilihat pada setiap
adegan Krishna dan teman-temannya
saling memberikan perhatian, dan
pengorbankan hal khusus untuk temantemannya. Hal ini sejalan dengan yang
diungkapkan oleh Sandjojo (2017) yang
menyatakan bahwa sahabat akan
memberi masukan serta persetujuan
positif pada sahabatnya dalam bentuk
senyuman, dan bantuan serta menerima
kekurangan dan kebaikan sahabatnya.
Komponen
saling
percaya
juga
ditunjukan pada film animasi ini. Untuk
dapat dipercaya seseorang harus

berusaha menunjukan dalam kata dan
perbuatannya (Dariyo, 2017). Pada film
ini ditunjukan pada adegan saat Krishna
menyatakan bahwa teman-teman yang
tercinta dan yang ku sayangi. Selain itu,
pada film animasi ini juga menunjukan
Krishna yang tidak memilih teman
bermainnya walaupun Krishna adalah
anak seorang raja. Dari sinilah terjadi
penerimaan secara sosial dalam
persahabatan tersebut.
Pada scene 5 ini memperlihatkan
bahwa Krishna telah membunuh Iblis
Ular yang disampaikan oleh pelayan
Dewa Brahma. Pada scene ini peneliti
menemukan kode pembacaan dari
adegan ini pada kode sematik yaitu
Krishna telah berhasil mengalahkan Iblis
Ular yang sangat besar. Kode Proarietik
yaitu tubuh ular tersebut terbelah
menjadi dua. Dan kode simbolik yaitu
lidah ular ilbis menjulur kedepan yang
menunjukan
kematian
yang
menyakitkan. Dengan melihat kode
pembacaan ini peneliti menemukan
konotasi pada adegan adalah keberanian,
dan kekuatan Krishna yang berhasil
mengalahkan iblis.
Pada scene 7 ini memperlihatkan
bahwa
Dewa
Brahma
tidak
mempercayai
Krishna
sebagai
personalisasi Dewa Wisnu. Pada scene
ini peneliti menemukan kode pembacaan
dari adegan ini pada kode simbolik yaitu
Dewa Brahma, mata Dewa Brahma
menoleh ke kiri dan menunduk ke
bawah,
dengan
ekspresi
wajah
meremehkan. Dengan melihat kode
pembacaan
tersebut,
peneliti
menemukan konotasi pada adegan ini
yaitu Dewa Brahma tidak percaya
terhadap
kekuatan
Krishna
dan
menganggap bawa Dewa Brahma
memiliki kekuatan dan kehebatan jauh
lebih besar daripada Krishna.
Pada menit 11.33 memperlihatkan
bahwa Krishna menemukan bukti bulu
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angsa. Pada scene ini peneliti
menemukan kode pembacaan dari
adegan ini yaitu pada kode sematik yaitu
Krishna berjalan dan melihat sehelai
bulu angsa. Kode Proarietik yaitu
Krishna mendekati sehelai bulu angsa
dan mengambilnya, yang terlihat dari
dialognya, “aaa, ternyata kau Brahma,
yang ingin main-main denganku. Aku
sudah turun ke bumi mendengarkan
doamu, dan kau bahkan bingung
karnanya”. Dengan kode pembacaan
seperti ini peneliti mendapatkan makna
konotasi yaitu Krishna telah mengetahui
bahwa Dewa Brahma yang menculik
teman-temannya.
Pada menit 16.49 memperlihatkan
bahwa pada Dewa Brahma yang
memastikan keadaan Krishna lalu
teman-teman Krishna berubah menjadi
Dewa Wisnu. Pada adegan ini makna
denotasi yang diperlihatkan teman
Krishna berubah menjadi Dewa Wisnu.
Dewa Brahma merasa kebingungan
dengan Kehadiran Dewa Wisnu, yang
terlihat pada dialog, “Apa ini, kenapa
Tuanku Wisnu ada disini?”. Makna
konotasi ini menunjukan bahwa Dewa
Brahma belum mengenali bahwa
Krishna adalah Perwujudan Dewa
Wisnu. Selain itu pada adegan ini
memperlihatkan bahwa banyak Dewa
Brahma yang datang dari alam semesta
yag berbeda-beda.

Gambar 3.
Teman Krishna Berubah Menjadi
Wisnu

Pada film animasi Little Krishna
Enchanted Picnic, Krishna mengajarkan
berbagai sifat dewa yang patut untuk
ditiru. Pada film Krishna mengajarkan
sifat keberanian, penyayang, ketulusan
hati, dan mudah memaafkan. Keberanian
(Abhayam) merupakan syarat utama bagi
seseorang
yang
menginginkan
kesuksesan (Putriyanti, dkk, 2018).
Dalam Bhagavadgita Sri Krishna juga
menyatakan
bahwa
keberanian
(abhayam) merupakan sifat utama yang
paling penting miliki oleh manusia.
Keberanian (Abhayaṁ) adalah sifat yang
paling pertama yang harus dimiliki oleh
seseorang (Satpathy dan Muniapan,
2009). Jika dikaji berdasarkan teori
simbol dapat dilihat pada adegan ular
raksasa yang mati karena dibunuh oleh
Krishna adalah satu salah satu bentuk
makna keberanian. Dalam film animasi
Krishna, Krishna memberikan contoh
sifat berani melawan kejahatan yakni
Iblis ular raksasa. Dari adegan ini
didapatkan makna bahwa untuk
memenangkan sebuah pertandingan
diperlukan keberanian. Setiap manusia
diwajibkan memiliki sifat ini jika
menginginkan
kesuksesan
dalam
hidupnya. Seseorang yang memiliki sifat
berani akan memiliki hati yang mantap
dan rasa percaya diri yang besar dalam
menghadapi situasi tidak menyenangkan
seperti kesulitan dan bahaya.
Pada menit 16.03 menunjukan
Krishna sedang bermain bersama
ibunya. Jika dikaji berdasarkan teori
simbol kedekatan orang tua dengan
anaknya menandakan sebuah kasih
sayang. Ekspresi wajah bahagia yang
terpancar dari wajah Krishna dan ibu
Yasodha memiliki makna ikatan kasih
sayang antara orangtua dan anak.
Sebagai orangtua tentu memiliki
keniscayaan untuk bias memberikan
yang terbaik dan rasa kasih saying
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kepada anaknya (Muthmainnah, 2012).
Sifat penyayang merupakan salah satu
sifat yang diajarkan pada film animasi
ini.
Pada menit ke 10.01 juga
menunjukan tanda Krishna membantu
temannya yang sedang kesusahan. Jika
dikaji dengan teori simbol, sikap saling
membantu juga menunjukan rasa kasih
sayang. Sifat ini ditunjukan dari adegan
Krishna, dan para penduduk Vrindavan
yang saling menyayangi satu dengan
lainnya. Dalam Bhagavadgita sifat
penyayang ini juga wajib ditanamkan
pada setiap manusia (Bhagavadgita
XVI.1,2,3). Sifat penyayang atau yang
biasa disebut sebagai welas asih
(karuna) merupakan emosi yang
dirasakan seseorang dalam menanggapi
penderitaan orang lain yang memotivasi
keinginan untuk membantu (Putra,
2016).
Pada menit 18.32 menampilkan
Krishna memaafkan Dewa Baahma. Jika
dikaji berdasarkan teori simbol, gerakan
badan Dewa Brahma mencangkupkan
tangan dan menunduk kebawah
memberikan makna bahwa Dewa
Brahma
benar-benar
mengakui
kesalahannya dan meminta maaf dengan
sungguh-sungguh.
Sifat
mudah
memaafkan juga diajarkan pada film
animasi Little Krishna. Sifat ini
ditunjukan pada adegan saat Krishna
memaafkan kesalahan Dewa Brahma.
Sifat mudah memaafkan ini adalah salah
satu sifat yang harus dimiliki oleh
seseorang untuk menghindari segala
konflik. Dalam Bhagavadgita juga
dijelaskan bahwa sifat suka mengampuni
merupakan sifat mulia yang dimiliki oleh
seseorang yang mencapai keinsyafan diri
(Bhagavadgita
XVI.1,2,3).
Pengampunan (Ksama) merupakan salah
satu kebajikan utama dalam Hindu
Dharma. Dasar filosofis pengampunan
dalam Hindu adalah orang yang tidak

mengampuni memikul beban dari
kenangan yang salah, perasaan negative,
kemarahan, dan emosi yang belum
terselesaikan yang akan mempengaruhi
masa depannya. Pengampunan adalah
salah satu kebajikan dan kedamaian yang
tertinggi. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa pengampunan adalah buah dari
kesabaran tertinggi.
Film Animasi Little Krishna
disajikan dalam bentuk animasi, dengan
karakter yang menarik sehingga jika
dilihat dari karakteristiknya film animasi
ini diperuntukan bagi anak-anak. Film
Animasi Little Krishna ini mengajarkan
nilai-nilai religious dan kebaikan yang
wajib ditanamkan pada anak sedini
mungkin.
Walaupun
mengambil
karakter Krishna pada masa kecil, Film
animasi ini mengandung filosofi yang
sangat mendalam, tetapi mudah
dipahami yang dapat dilihat dari
percakapan dan adegan yang dilakukan
oleh Krishna. Film ini sangat mendidik
dan penuh dengan ajaran moral serta
filosofi tinggi. Anak-anak yang
menonton tayangan film animasi ini
akan mendapatkan banyak hiburan dan
pendidikan.
5. Simpulan
Hasil yang didapatkan dari
penelitian ini yaitu Para ibu yang
menyayangi Krishna dan anaknya,
persahabatan Krishna dengan temantemannya, Kekuatan Krishna melawan
iblis, ketidakpercayaan Dewa Brahma
terhadap Krishna, dan keagungan
Krishna. Pada film Krishna mengajarkan
sifat keberanian, penyayang, ketulusan
hati, dan mudah memaafkan. Pesan
moral yang disajikan pada film animasi
ini sangat banyak seperti rasa kasih
sayang,
menghormati
orangtua,
persahabatan serta keberanian dan
kebaikan. Film animasi Little Krishna ini
sangat mendidik dan penuh dengan
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ajaran moral serta filosofi tinggi
sehingga cocok untuk diberikan kepada
anak-anak tetapi perlu pengawasan
orangtua.
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