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Rasa Kehilangan adalah hal umum yang sering dialami semua manusia. Namun hal ini jarang 

untuk dijadikan tema di dalam sebuah penggarapan karya film layar lebar. Kebanyakan film 

remaja yang dibuat sekarang hanya menceritakan ‘cinta’ dari segi perspektif umum, yaitu dilihat 

dari sudut pandang hura – hura dan unsur kesenangannya saja. Padahal di dalam sebuah cinta, 

terdapat sisi lain dan reaksi sebab – akibat yang ditimbulkan oleh perasaan cinta itu sendiri, yaitu 

berkenaan dengan ‘rasa kehilangan’. Film ‘Tentang Dia’ dibuat dalam rangka menandai 10 tahun 

perjalanan karier Melly Goeslaw dalam dunia seni, yang ceritanya diangkat dari kumpulan 

cerpen Melly Goeslaw dengan judul yang sama. Rudi Soedjarwo sebagai sutradara telah berhasil 

membuat film bergenre drama ini sebagai film yang mampu menimbulkan emotional experience 

bagi yang melihatnya. Film Tentang Dia bertemakan tentang rasa kehilangan yang sering dialami 

seseorang di dalam perjalanan hidupnya, ini adalah sebuah tema cerita remaja yang mengkaji 

tentang perspektif cinta dalam ‘warna’ yang berbeda.. Dalam film ini juga terdapat simbol - 

simbol dari rasa kehilangan yang disajikan lewat permainan visual dan audionya. Melihat hal itu 

peneliti tertarik memfokuskan penelitian pada ‘makna’ dari simbol - simbol rasa kehilangan yang 

ditampilkan dalam film Tentang Dia karya Rudi Soedjarwo. Agar mempermudah proses 

penelitian, peneliti memfokuskan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana ‘makna kehilangan’ 

pada film Tentang Dia karya Rudi Soedjarwo. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk memahami dan menginterpretasi makna kehilangan yang terdapat 

pada film Tentang Dia karya Rudi Soedjarwo. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce dengan selalu 

memperhatikan elemen tanda yaitu ikon, indeks, simbol yang kemudian dimaknakan secara 

denotatif dan konotatif tanpa mengesampingkan mitos yang ada menurut Roland Barthes untuk 

memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh mencakup 

permasalahan yang diteliti.  

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni menggambarkan atau menguraikan hal 

dengan apa adanya. Serta menggunakan data kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif 

berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode 

semiotika pada dasarnya bersifat kualitatif – interpretatif, yaitu sebuah metode yang 

memfokuskan dirinya pada ‘tanda’ dan ‘teks’ sebagai objek kajiannya, serta bagaimana peneliti 

menafsirkan dan memahami ‘kode’. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah meneliti tentang 

makna kehilangan yang terdapat dalam Film Tentang Dia dalam semua tanda - tanda yang 

bersifat verbal dan non verbal yang berkaitan dengan kajian yang dicari.  

 


