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Dewasa ini banyak sekali film bertemakan remaja yang menggambarkan bagaimana remaja yang 

gaul dan remaja yang modis. Para produser film berharap film-film mereka mampu menjadi 

trendsetter bagi para remaja jaman sekarang. Dari sekian banyak film remaja yang beredar di 

Indonesia salah satunya yang menuai kontroversi adalah film “Virgin” (Ketika Keperawanan 

Dipertanyakan) dengan menampilkan bagaimana remaja yang gaul, berpakaian seksi. 

Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah apa makna tanda-tanda dalam film 

Virgin dilihat dari konteks gaya hidup fashion remaja perkotaan. 

Penelitian kali ini menggunakan teori semiotik dari Charles Sanders Peirce (1834-1914) dan 

Roland Barthes (1915-1980). Dalam semiotika Peirce, menggunakan istilah Ikon untuk 

kesamaan, Indeks untuk hubungan sebab akibat, dan simbol untuk asosiasi 

konvensional..Kemudian juga akan diterapkan dalam denotasi dan konotasi Roland Barthes. 

Barthes mengulas sistem pemaknaan tataran kedua yang dibangun diatas sistem lain yang telah 

ada sebelumnya. Sistem kedua ini oleh Barthes disebut dengan konotatif, sehingga berbeda 

dengan denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama. Selanjutnya dalam tataran kedua yang 

berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos. Mitos adalah bagamana kebudayaan 

menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos adalah 

suatu wahana dimana suatu ideologi berwujud. Mitologi menyajikan inkarnasi makna-makna 

yang mempunyai wadah dalam ideologi.Ideologi harus dapat diceritakan. Cerita itulah mitos. 

Metodologi yang digunakan adalah perpektif kualitatif, dengan metode analisis semiotik, yang 

nantinya menggunakan analisa data interpretatif, agar mendapatkan pemahaman tentang tanda-

tanda dalam penelitian yang dianggap relevan. Untuk data primer penelitian diperoleh dari 

rekaman video berupa 2 keping VCD (Visual Compact Disc) film Virgin “Ketika Keperawanan 

Dipertanyakan”. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur yang mendukung 

data primer seperti buku-buku tentang gaya hidup, jurnal, ataupun informasi-informasi yang 

diperoleh dari internet, terutama pada situs StarVision sendiri. Untuk analisis data; data yang 

diperoleh akan diidentifikasi dan di interpretatif secara denotatif dan konotatif, kemudian 

dideskripsikan dengan disertai melakukan pembagian tanda melalui tipenya ikon, indeks, simbol. 

Setelah dilakukan analisis, dalam tataran penelitian ini ditemukan bahwa model pakaian seksi, 

merupakan ikon remaja perkotaan sekarang ini, seksi diasosiakan dengan pakaian tanpa lengan, 

ketat, potongan leher rendah, dengan ukuran pakaian mini diatas pusar. Pada lapis denotatif 

pakaian dalam konteks umum adalah alat untuk menutup tubuh dari panas dan dingin. Pada lapis 

konotatif, gambar 3.1 Biyan, Ketie dan Stella berjalan bersama dengan berpakaian ala punk 

merupakan simbol kebebasan dan menyuarakan protes ketidakadilan dalam kehidupan. Pada 

lapis denotatif, rokok merupakan simbol penenang, stress, mengakrabkan pergaulan, sedangkan 

lapis konotatif, rokok adalah alat yang dapat menyelesaikan masalah. Pada tataran denotatif, tatto 

dan tindik adalah simbol menghias tubuh,sedangkan tataran konotatif, tatto dan tindik pada 

budaya jaman dahulu adalah untuk mempercantik diri dan untuk upacara pemujaan roh nenek 

moyang. Pada jaman modern tatto dan tindik merupakan seni estetika, dan prestise pada 



kelompok tertentu. Dari keseluruhan item-item gaya hidup merupakan indeks pergaulan bebas 

remaja perkotaan. Dalam pembahasan ideologi terdapat keberpihakan para insan film kepada 

pihak produser atau penguasa yang menjadikan kekuasaan pasar yang mutlak itulah yang 

membuat mereka (insan film harus tunduk pada kemauan dan ideologi pasar (pengusaha) jika 

tidak mau ditinggalkan investor atau penonton. Sehingga para produser, mayoritas hanya ingin 

membuat film komersil yang menjadi trend dikalangan masyarakat khususnya pasar remaja. 

Sehingga timbul budaya konsumtif bagi remaja. Ideologi fashion menurut Roland Barthes dibagi 

menjadi 3 kategori, salah satunya yaitu, image clothing, fashion sebagai sebuah sarana ekspresi, 

simbol status, citarasa dan selera. Dalam hal ini, film Virgin “Ketika Keperawanan 

Dipertanyakan” banyak memuat tentang image clothing 

 


