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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi di Indonesia saat ini, 

hampir semua masyarakat tidak bisa lepas dengan perkembangan teknologi media 

massa. Sesuai dengan namanya media massa adalah media yang mempunyai 

segmentasi luas dan dapat menimbulkan efek-efek positif dan negatif bagi 

khalayak masyarakat atau audience. Dimana media massa itu sendiri terbagi 

menjadi tiga, yaitu media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan lain-lain, 

media online seperti internet dan media elektronik seperti radio, televisi dan film. 

Berkaitan dengan hal tersebut, film menjadi suatu media yang paling cepat 

ditangkap oleh khalayak karena sifatnya audio visual. Oleh karena itu, pesan - 

pesan yang terdapat pada film akan dengan mudah ditangkap dan 

diinterpretasikan oleh khalayak umum. 

 Sejarah perfilman di Indonesia telah mengalami beberapa fase dalam 

perkembangannya. Perkembangan film di Indonesia sudah sempat beberapa kali 

mengalami pasang surut dan sempat menjadi raja dinegara sendiri pada tahun 

1980-an, ketika film indonesia merajai bioskop – bioskop lokal. Film yang 

terkenal pada saat itu salah satunya film yang berjudul Catatan si Boy, Blok M 

dan masih banyak lainya, namun dunia perfilman Indonesia terus berkembang 

hingga saat ini.Pada sekitar tahun 1990, dunia perfilman marak kembali dengan 
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ditandai  munculnya para sineas muda yang kreatif dan penuh semangat untuk 

mendobrak dunia perfilman nasional. Salah satu tokoh sineas yaitu Garin 

Nugroho yang memproduksi film berjudul ‘Daun Di Atas Bantal’, ‘Pasir 

Berbisik’, ‘Cinta dalam Sepotong Roti dan film-film lainnya yang di produksi 

oleh para sineas, seperti, ‘Ada Apa Dengan Cinta?’, ‘Petualangan Sherina’, dan 

lain-lain. 

 Ditengah ketatnya persaingan industri perfilman Indonesia, muncul adanya 

sebuah monopoli yang melakukan peredaran film-film Hollywood dipasaran film 

nasional melalui jaringan ‘Bioskop 21’. Hal tersebut menyebabkan film nasional 

seperti orang asing di negerinya sendiri.Selain itu, tema remaja menjadi sangat 

dominan baik difilm layar lebar maupun sinema elektronik. Para sutradara lebih 

tertarik mengangkat tema remaja yang lebih menjamin kesuksesan. Hampir semua 

produksi film maupun sinetron didominasi genre remaja seperti contohnya film 30 

Hari Mencari Cinta dan Love Story, sedangkan sinetron lebih banyak lebih 

banyak mengangkat genre remaja yang kebanyakan diadaptasi dari film yang 

sukses difilm layar lebar. Selain genre yang monoton, film dan sinetron tersebut 

sama sekali tidak menampilkan identitas budaya indonesia. 

 Film bisa memberikan berpengaruh kepada khalayak oleh adanya unsur 

ideologi dari pembuat film, yaitu : unsur budaya, sosial, psikologis, penyampaian 

bahasa film, dan unsur–unsur yang menarik atau merangsang imajinasi khalayak. 

Dari situlah sebuah ideologi film akan masuk kepada khalayak. Ideologi 

merupakan sistem ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi untuk 

menyatakan nilai-nilai sosial dari sebuah realitas sosial. Dalam hal ini 

penampakan ideologi film bisa diasumsikan setelah menelaah unsur konotasi yang 
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dimunculkan dari tipe shot, transisi, maupun pengambilan gambar pada suatu 

objek.  

 Film bertemakan perjuangan hidup yang disutradarai Guntur Soeharjanto, 

menjadi dasar kekuatan dari film ‘Tampan Tailor’. Film tersebut disertai dengan 

unsur pesan sosial yang menginspirasi yang di ilhami dari kisah nyata. Kehadiran 

film ini seolah menjadi bumbu baru dalam menginspirasi kepada khalayak, 

tentang perjuangan hidup seorang ayah untuk anaknya. Hal ini yang kemudian 

dijadikan tayang-tayangan menarik dalam film ‘Tampan Tailor’. Film jenis sosial 

seperti ‘Tampan Tailor’ ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan 

seorang penjahit yang baru saja ditinggal istrinya, kehilangan toko jahitnya dan 

hampir saja kehilangan masa depan anaknya karena dikeluarkan dari sekolah 

karena alasan tidak ada biaya. Meski begitu, tetap tegar dan selalu berusaha untuk 

kembali bangkit dan mulai mencoba segala jenis pekerjaan untuk menyambung 

hidup keluargga. Mulai dari calo tiket kereta, kuli bangunan hingga pekerjaan 

yang perbahaya stunman demi masa depan anaknya yang lebih baik. 

 Dalam realitas kehidupan sosial, figur ayah sangat berperan dalam 

kehidupan anak. Rasanya, tidak ada anak yang tidak membutuhkan ayah dalam 

kehidupannya. Figur ayah dalam kehidupan anak-anak mempunyai perbedaan 

yang tidak dapat ditemukan dalam figur ibu. Memang sudah kodratnya laki-laki 

berbeda dengan wanita,maka begitu pula ayah berbeda dengan ibu. Pertama, ayah 

merupakan wakil/agen sosial yang mempersiapkan anak untuk menghadapi dunia 

di luar rumah. Kedua, ayah memberikan disiplin yang berbeda dengan disiplin 

yang diberikan ibu. Disiplin ibu cenderung lebih melindungi sementara disiplin 

ayah adalah disiplin tantangan. Ketiga, anak-anak lebih senang bermain dengan 
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ayahnya karena ayah biasanya lebih kreatif. Seluruh tubuh ayah bisa menjelma 

atau dapat dijadikan alat permainan. Keempat, pendekatan yang dilakukan ayah 

biasanya berbeda dengan yang dilakukan ibu. Ibu melakukan pendekatan yang 

serius, penuh cinta dan menenangkan. Sementara ayah melakukan pendekatan 

yang penuh rangsangan dan selalu baru.  

 Ayah pandai memproduksi berbagai kegiatan yang merangsanganak. 

Ketika bermain ayah cenderung lebih menggunakan fisik misalnya bergulat, 

pantomim dan lain-lain. Sementara ibu lebih banyak menggunakan bahasa lisan 

dan menggunakan mainan untuk berinteraksi dengan anak. Sesuai dengan 

perkembangannya, anak akan  lebih menyukai  ayahnya karena ayah mampu 

membuat anak bergerak dan melakukan kegiatan fisik, negatif atau positif, penuh 

ketakutan atau gembira, mendorong anak untuk bisa mengatur emosinya.Jika 

dikaitkan dengan film ‘Tampan Tailor’, maka terdapat kemungkinan alasan 

tentang figur perjuangan seorang ayah terhadap anaknya tersebut diangkat untuk 

diproduksi dan kemudian dijadikan tayang-tayangan menarik dalam film ‘Tampan 

Tailor’. 

 Penggambaran film yang dibuat sesuai dengan ideologi sebagai kreator 

medianya, dapat berpengaruh kepada subjektifitas ideology dalam film. Ideologi 

tersebut pada umumnya dikonotasikan berdasarkan paradigma dan diadopsi oleh 

pembuatnya untuk menjadi alasan konstruksi realitas dalam teks film. Terkait 

dengan hal tersebut, maka representasi makna perjuangan ayah untuk anak dalam 

film ‘Tampan Tailor’ ini akan dihubungkan denganrealitas figur seorang ayah 

dalam kehidupan sosial yang berperan ganda dalam keluarganya untuk mendidik 

dan menafkahi anaknyayang menjadi alasan pebuatan film ini.. Maka dari itu, 
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untuk melakukan pengamatan sebuah film sebaiknya melibatkan dari sisi mana 

saja ideology film ini dikemudi.  

 Kembali pada penggambaran sebuah perjuangan seorang ayah untuk 

anaknya dalam sebuah film, maka tinjauan yang akan dibahas terkait dalam 

bentuk sebuah teks film, tidak cukup melalui interpretasi dan teori-teori tentang 

tanda saja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba melihat 

keretakan teks agar bersifat lebih kritis untuk bisa berkompetensi dalam 

menginterpretasikan makna tanda yang tersirat dalam film ‘Tampan Tailor’. 

Penulis ingin mengintrepretasikan tanda–tanda yang dimunculkan untuk 

membangun logika khalayak dalam menilai dan mengungkap konotasi yang 

mempresentasikan makna perjuangan ayah untuk anaknya dalam sebuah film 

‘Tampan Tailor’. Dalam hal ini, penulis menghubungkan teori–teori komunikasi 

yang mengkaji tentang simbol – simbol, sebagai acuan untuk membongkar 

kesenjangan realita atau ‘retak teks’ film sebagai refleksi realita  social yang ada. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif karena dianggap dapat berkompeten membongkar makna 

tanda untuk mengetahui keretakan teks dalam film ‘Tampan Tailor”. Dengan 

menggunakan metode penelitian yang  mengacu pada teori Roland Barthes, 

penulis bermaksud untuk menganalisis dan mencari makna yang tersirat dari nilai-

nilai tentang perjuangan ayah untuk anaknya dalam film ‘Tampan Tailor’. Penulis 

akan menyimak film ‘Tampan Tailor’ dengan seksama dengan memperhatikan 

unsur-unsur semiotik sehingga penulis dapat melihat nilai-nilai dari suatu kultur 

tertentu yang tersirat dalam film tersebut. 
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 Berangkat dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul PERJUANGAN 

AYAH UNTUK ANAK DALAM FILM NASIONAL (Analisis Semiotik Film 

Tampan Tailor Karya Guntur Soeharjanto). Peneliti ingin mengetahui makna 

sebuah simbol yang terkandung dalam film Tampan Tailor tentang perjuangan 

seorang ayah untuk anaknya yang digambarkan dalam sebuah film. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana makna perjuangan ayah 

untuk anak dalam film Tampan Tailor? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui makna perjuangan ayah untuk anak dalam film Tampan Tailor.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Penelitian ini diharapakan dapat menjadi refrensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya yang meneliti kajian sejenis, khususnya konsentrasi audio visual 

Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengetahui bagaimana perjuangan 

ayah untuk anak direpresentasikan dalam film. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapankan dapat memberikan konstribusi kepada 

pembuat film khususnya Universitas Muhammadiyah Malang untuk lebih 



7 
 

berkreasi dalam memciptakan karya – karya yang lebih kreatif serta mudah 

diterima oleh masyarakat luas. 

 

 

 


