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Film sebagai media komunikasi massa, merupakan representasi dari kehidupan masyarakat. Film 

dapat menggambarkan berbagai dimensi-dimensi kehidupan masyarakat, tak terkecuali 

penggambaran sosok pahlawan Indonesia. Film GIE merupakan salah satu film yang sarat akan 

makna kepahlawanan seorang Soe Hok Gie. Krisis kepahlawan paska kemerdekaan, menjadikan 

film ini sangat menarik untuk dianalisis. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

mengungkap makna kepahlawanan seorang Soe Hok Gie dalam film GIE. Penelitian ini 

berupaya untuk mengetahui bagaimana kepahlawanan Soe Hok Gie digambarkan dan apa makna 

kepahlawanan Soe Hok Gie dalam film Gie. Peneliti ini memfokuskan analisis pada 

kepahlawanan Soe Hok Gie yang terdapat dalam film Gie.  

Penelitian ini merupakan kajian Cultural Studies yang berorientasi pada komunikasi sebagai 

produksi dan pertukaran makna. Dalam melakukan pemaknaan sebuah film, diperlukan sebuah 

metodelogi penelitian yang sesuai agar nantinya dapat mengungkap makna yang tersembunyi 

dibalik tanda-tanda yang ada dalam film. Maka dari itulah peneliti menggunakan metodelogi 

dengan teknik semiotik. Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik Roland Barthes 

dikarenakan peneliti ingin mengungkapkan ideologi film melalui pemaknaan dua tahap denotasi 

konotasi yang digunakan oleh Roland Barthes. Dalam teori semiotiknya, Roland barthes 

menelusuri makna dengan pendekatan budaya yaitu semiotik makro, dimana Barthes 

memberikan makna pada sebuah tanda berdasarkan kebudayaan yang melatarbelakangi 

munculnya makna tersebut. Dengan demikian makna dalam tataran mitos dapat diungkap sesuai 

dengan keunggulan semiotik Roland Barthes yang terkenal dengan elemen mitosnya.  

Metodologi dengan teknik semiotik dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif-

interpretatif. Dengan fokus penelitian kepahlawanan Soe Hok Gie dalam film GIE, maka plot-

plot dalam film yang dipilih adalah plot-plot yang dinilai peneliti mendekati makna 

mencerminkan kepahlawanan Soe Hok Gie. Makna-makna yang terdapat dari elemen visual 

seperti teknik pengambilan gambar, Lighting, Angle dan audio seperti dialog, sound effect, 

musik dan voice over dijadikan sebagai unit analisis data. Data diperoleh dari VCD film GIE dan 

sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian.  

Hasil menelitian ini menunjukkan Kepahlawanan Soe Hok Gie dalam film GIE digambarkan 

melalui visualisasi diantaranya pada Angle kamera dan teknik pengambilan gambarnya untuk 

menggambarkan suasana dan perasaan Gie dalam merenung serta memberikan tekanan pada 

hubungan erat antara Gie dengan aktivitas merenung, menulis dan mengetik. Selain itu, 

penggambaran kepahlawanan Soe Hok Gie ditunjukkan lighting untuk memperkuat karakter Gie 

sebagai sosok pahlawan. Tingkat keberanian dan keberpihakan yang dimiliki Soe Hok Gie 

digambarkan melalui dialog dan voice over. Film ini juga menggambarkan sosok Gie yang 

penuh semangat dan pantang menyerah melalui unsur musik. Teks film GIE yang terbaca oleh 

peneliti bahwa makna kepahlawanan dari sosok Soe Hok Gie membawa ideologi dan nilai 

sejarah yang tertuang dari penggambaran penggalan kehidupan Gie. Sosok Gie itulah yang 

hendak dibawa dan difamiliarkan ke publik luar. Sosok yang dinamis dan menjanjikan dari 



generasi muda sebagai pahlawan pasca-kemerdekaan. Gie merupakan pahlawan dari etnis 

Tionghoa dapat menepis pandangan tradisional bahwa nasionalisme keturunan Tionghoa sangat 

kurang, pesan inilah yang terbaca dari film ini.  

 


