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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan akses 

percepatan informasi bagi setiap orang, baik di perkotaan, pedesaan bahkan 

pelosok sekalipun. Setiap orang akan sangat mudah mendapatkan informasi, 

sehingga dengan cepat pula mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan hiburan, 

baik melalui media cetak ataupun elektronik. Salah satu media elektronik melalui 

media audio visual seringkali menjadi alternatif penyampaian pesan kepada 

masyarakat adalah film. 

 Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa film merupakan seni yang ditopang 

oleh industri hiburan yang menawarkan impian kepada penonton, dimana dapat 

menjadi sarana lahirnya sebuar karya seni. Pada dasarnya film memiliki ciri khas 

sendiri  dalam memerankan fungsinya sebagai media informasi, edukasi. Ini tidak 

terlepas bahwa film sebagai media hiburan mampu memberikan pesan-pesan yang 

menimbulkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional, seolah-

olah penonton ikut merasakan dan menjadi bagian dari film yang ditonton. Selain 

itu, film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan sosial yang begitu 

luas, baik di masa yang lalu, masa yang sekarang dan masa yang akan datang. 

 Film merupakan media komunikasi yang di dalamnya terdapat 

pesan.Pesan itu sendiri dalam ilmu komunikasi memiliki arti sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan tatap 
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muka atau melalui media komunikasi.Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, 

hiburan, informasi, nasihat. Kemampuan film dalam memberikan tampilan baik 

dari segi audio dan visual, mampu memberikan efek dramatis bagi para penonton 

yang mengapresiasikan setiap karya film. 

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa film merupakan seni yang ditopang 

oleh industri hiburan yang menawarkan impian kepada penonton, dimana dapat 

menjadi sarana lahirnya sebuar karya seni. Pada dasarnya film memiliki ciri khas 

sendiri dalam memerankan fungsinya sebagai media informasi, edukasi. Ini tidak 

terlepas bahwa film sebagai media hiburan mampu memberikan pesan-pesan yang 

menimbulkan imajinasi, ketegangan, ketakutan dan benturan emosional, seolah-

olah penonton ikut merasakan dan menjadi bagian dari film yang ditontot. Selain 

itu, film merupakan perwujudan dari seluruh realitas kehidupan sosial yang begitu 

luas, baik di masa yang lalu, masa yang sekarang dan masa yang akan datang. 

Hal ini tidak terlepas dari sifat film itu sendiri dalam mempengaruhi 

penonton (masyarakat), film memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap 

kehidupan kita dan memiliki pengaruhi yang lebih lugas dalam segala 

kemungkinan daripada pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh pers atau 

radio.Sehingga film dianggap sangat efektif dan efisien dalam menyampaikan 

pesan dengan jangkauan yang luas, nasional bahkan internasional. 

Pada saat ini, perkembangan film Indonesia cukup menggembirakan 

beberapa tahun terakhir, dimana film Indonesia kini semakin berjaya di dalam 

negeri. Secara kuantitas, jumlah film Indonesia yang diproduksi dari tahun ke 

tahun cukup signifikan kenaikannya. Namun sayang, banyaknya film Indonesia 
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yang muncul itu akhirnya menyebabkan kecenderungan kesamaan tema dan alur 

cerita, dimana sebagian besar produser terjebak pada cerita cinta dan horor. 

Nasionalisme dalam arti luas merupakan paham kebangsaan yang 

meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya, seperti 

tergambar di film ini Habibie yang sedang sakit di negeri orang tetep berjuang 

untuk mewujudkan cita-citanya untuk membangun negara indonesia agar lebih 

maju lagi. Nasionalisme telah memegang peranan penting dan bersifat positif 

dalam menopang tumbuhnya persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai demokratis 

yang pada gilirannya akan mampu melaksanakan pembangunam nasional sebagai 

upaya peningkatan kualitas pendidikan rakyat, sementara di negara indonesia ini 

Fenomena sosial yang terjadi di indonesia saat ini adalah tentang adanya korupsi 

yang menunjukkan rasa mencintai negara indonesia ini berkurang, bagaimana 

indonesia bisa berkualitas kalau masih ada saja yang seperti itu, karena dimana 

korupsi merupakan hal yang mementingkan diri sendiri demi kepuasan individu 

untuk memenuhi kebutuhan tersendiri tanpa mementingkan negara Indonesia. 

Seperti contoh kasus Angelina sondakh artis dan politisi indonesia, ia menjadi 

tersangka kasus korupsi suap terkait pembahasan anggaran proyek wisma atlet sea 

games di Palembang yang melibatkan sejumlah politikus lainnya Angie 

mendapatkan kurungan tahanan selama 12 tahun, dari sini lah dapat kita 

simpulkan bahwa rasa nasionalisme yang dimiliki oleh setiap orang berbeda 

karena dari contoh diatas kasus korupsi sangat merugikan bangsa Indonesia dan 

ini sangat tidak bagus dicontoh. Kekuatan nasionalisme harus kita perkokoh lagi 

dengan melepaskan sikap individualis, egois, yang mengoyak kebersamaan, 
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toleransi, semangat gotong royong, dan musyawarah mufakat yang selama ini 

menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Tentu kita tidak ingin kehilangan 

keindonesiaan kita. 

Faozan Rizal menggarap film Habibie dan Ainun dengan menunjukkan 

betapa malunya kita hidup di bangsa yang besar dengan semangat yang sangat 

kecil. Semua dinilai dengan uang dan dapat dibeli jika uang mengalir deras, 

dengan dukungan kekuasaan. Faozan Rizal menampilkan kehidupan yang penuh 

korup, licik dan tanpa semangat juang, kehidupan dibawah tangan kediktatoran 

penguasa. Tidak ada gading yang tidak tidak retak, begitu juga halnya pada diri BJ 

Habibie. Menjadi presiden bukan karena keinginannya. Hanya karena kondisi 

sehingga ia jadi presiden, orang yang cerdas tapi terlalu lugu dalam politik. Ada 

beberapa kepribadian dan sikap atau kebijakan BJ Habibie khususnya dimasa 

pemerintahannya yang kontroversial dan dianggap buruk. Dibidang kepribadian, 

BJ Habibie dikenal sebagai orang yang kurang bisa dikritik (langsung reaktif), 

meskipun disisi lain beliau sangat menghargai pendapat orang lain, dan senang 

berdebat. Hal ini sangat mungkin disebabkan karena beliau terlampu jenius, 

terlalu cerdas. Ketika menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto, banyak orang 

berharap agar BJ Habibie dapat bertindak tegas kepada Pak Harto yang diduga 

melakukan KKN, setidaknya gurita KKN di Cendana dan kroni Soeharto lainnya. 

Namun, selama menjadi Presiden RI, BJ Habibie tidak pernah memeriksa 

Soeharto inilah yang membuat masyarakat mempertanyakan ketidakadilan 

Habibie kepada pak harto. Presiden Habibie dianggap  memasang badan 

melindungi Soeharto sampai-sampai Jam Intel Kejagung Mayjen (Purn) Syamsal 
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Djalal dipecat. Menurut pengakuan mantan Jam Intel Kejagung Syamsul Djalal, ia 

dipecat lantaran mengusulkan agar Pak Harto secepatnya dibawah ke 

pengadilan.Bisa dimaklumi pula bahwa Habibie dalam posisi dilematis, karena 

bagaimanapun Pak Harto adalah salah satu gurunya. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, walaupun penelitian 

terdahulu juga mengarah pada nasionalisme dan semiotic tetapi disini  

perbedaannya adalah dalam menggunakan teori dan juga objek yang diambil 

penelitian terdahulu yang diiliki oleh : RIRIN PRASETYO R (00220269) 

mengacu pada teori Charles Sanders Pierce dimana data dikelompokkan sesuai 

dengan jenisnya sedangkan penelitian ini mengacu pada Roland Barthes dimana 

menyelidiki hubungan penanda petanda, Barthes memiliki ciri khas dalam 

analisisnya yaitu terletak pada mitos. 

Film ini menarik untuk saya teliti karena film ini sangat Booming ,sesuatu 

yang menjadi bukti  boomingnya film ini adalah tembusnya film ini yang sangat 

diminati oleh masyarakat, tepat seminggu penayangannya film ini sudah 

melampaui 1 juta penonton. Menurut artikel jamilazaini, Hebatnya rekor ini 

berhasil diraih hanya dalam waktu 7 hari saja. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 

2013, jumlah penonton film 'Habibie dan Ainun' sudah mencapai 1,93 juta 

penonton.Hal tersebut diungkapkan oleh produser film 'Habibie dan Ainun', 

Manoj Punjabi. Menurutnya, angka tersebut akan memecahkan rekor jumlah 

penonton film di Indonesia.  

Sehingga menjadi fenomena sekali dengan jumlah penonton yang tembus 

hingga 4.000.000  penontonnya, 40 hari penayangan film ini sudah berkisar 
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4.000.000 penonton di seluruh bioskop indonesia, Akademi Film Indonesia untuk 

pertama kalinya memberikan penghargaan untuk film-film indonesia yang dinilai 

berkualitas dari sisi kesenian dan industri. Penghargaan ini membuka tradisi baru 

pemberian anugerah perfilman indonesia, Akademi Film Indonesia memberikan 

penghargaan untuk film terlaris, yaitu Habibie dan Ainun. Film ini mampu meraih 

jumlah penonton sebanyak 4.370.376 selama 91 hari tayang di bioskop. Salah 

seorang anggota akademi Film Indonesia, mengatakan, penghargaan untuk film 

terlaris penting agar bisa mendorong industri perfilman nasional. Sekarang ini, 

kata Kristanto, sebuah film bisa ditonton 500.000 orang sudah merupakan suatu 

prestasi. Namun, penekanan Akademi Film Indonesia bukan semata dari jumlah 

penonton, melainkan juga melihat film dari sudut kualitas berkesenian (IND, 2013 

:kompas edisi 10 april). 

Di dalam film ini kita akan diperkenalkan dengan cerita cinta sejati, 

nasionalisme (cinta terhadap tanah air) , Habibiepun sempat sakit tapi dengan rasa 

cinta yang mendalam terhadap indonesia dia pun berusaha untuk sembuh 

bertujuan untuk berbakti kepada bangsa indonesia dengan membuat pesawat 

terbang untuk menyatukn indonesia. Pertemuan Habibie dan Ainun pasca 

kepulangan  Habibie dari Jerman meninggalkan kesan mendalam dan cinta di hati 

masing-masing dan pada akhirnya berlanjut ke pelaminan. Habibie kemudian 

memboyong Ainun ke Jerman dan tinggal di sebuah flat kecil. Kondisi keuangan 

mereka yang serba pas-pasan membuat mereka harus memutar otak demi 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibir Ainun 

begitupun dengan Habibie. Habibie bahkan rela berjalan kaki di tengah dinginnya 
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salju dari kantor ke rumah begitupun dengan sang istri yang bekerja meskipun 

sedang dalam masa kehamilan. Tahun demi tahun berlalu membuat cinta Habibie 

dan Ainun semakin kuat. 

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

makna nasionalisme dalam film habibie dan ainun seperti kita ketahui 

Nasionalisme merujuk pada sekelompok keyakinan mengenai bangsa. Bangsa 

tertentu akan memeiliki pandangan berbeda mengenai karakternya, yang sering 

kali adalah perbedaan politik. Peneliti menggunakan analisis semiotik, Semiotik 

adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda-tanda adalah 

perangkat yang kita pakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini, di 

tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia (Sobur, 2006:15). Melalui 

pendekatan semiotik peneliti mencoba menemukan makna, tanda dan simbol pada 

film Habibie dan Ainun. 

Untuk itu maka penelitian ini berjudul Makna Nasionalisme Dalam Film 

Habibie Dan Ainun ( Analisis Semiotik Pada Film Habibie Dan Ainun Karya 

Faozan Rizal ). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana makna nasionalisme dalam film 

Habibie dan Ainun Karya Faozan Rizal ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman makna 

nasionalisme dalam film Habibie dan Ainun Karya Faozan Rizal 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Untuk menambah perbendaharaan kepustakaan bagi jurusan ilmu 

komunikasi konsentrasi Audio Visual (AV) pada khususnya dan jurusan 

ilmu komunikasi seluruh konsentrasi pada umumnya. Dapat juga berguna 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan  yang 

sama nanti. Dan diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

dan pemahaman ilmu komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana makna tanda  bisa menginterpretasikan sebuah film dan dapat 

dijadikan masukan bagi pembuat film agar lebih kreatif dalam merancang 

sebuah dalam film, sehingga tampilan gambar dan ceritanya akan lebih 

mudah ditangkap pemirsa. 

 
E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Nasionalisme  

Tentu tidak asing lagi bagi kita apa itu nasionalisme, Nasionalisme sendiri 

berasal dari kata ‘nation’ (Inggris) yang berarti bangsa, nasionalisme merupakan 

kesatuan atau kumpulan individu yang ingin menyatukan diri terhadap suatu 

kelompok (negara) yang menyatakan setia dimana merupakan hasil dari faktor-

faktor politis, ekonomi, sosial dan intelektual pada suatu taraf tertentu dalam 

sejarah. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya 

mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu 
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wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri 

sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, 

tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya 

ikatan ini, yang notabene lemah dan bermutu rendah. Serupa dengan bangsa, 

seseorang dilahirkan dalam kelompok etnis tertentu. Karena karakteristik 

kelahiran ini, baik kelompok etnis maupun bangsa kerap dipandang sebagai relasi 

yang natural. Meskipun terdapat persepsi ini kedua bentuk kekerabatan tersebut 

melibatkan tradisi kebudayaan lain, seperti bahasa dan agama, sebagai batas 

hubungan social, seperti bahasa dan kadang sulit untuk membedakan secara jelas 

sebuah kelompok etnis dari suatu bangsa, stnisitas cenderung menekankan 

keyakinan pada keturunan dari apa yang diduga sebagai nenek moyang (baik 

tunggal maupun jamak) bersama, sebagaiman kelompok etnis merupakan perluaan 

keluarga. Selain itu menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia (1990: 31) 

mengatakan bahwa nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena 

adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama 

sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju 

dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, 

memelihara dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran, dan kekuatan atau 

kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. 

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip nasionalisme bangsa Indonesia 

dilandasi oleh nilai-nilai pancasila dimana menempatkan persatuan – kesatuan, 

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau 

kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan 
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bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia 

serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan 

kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;menumbuhkan sikap saling 

mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasatidak semena-

mena terhadap orang lain; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; senantiasa 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; berani membela kebenaran dan 

keadilan;merasa bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat 

manusia; dan menganggap pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja 

sama dengan bangsa lain. 

Sebagai paham kebangsaan, nasionalisme mengandung prinsip sebagai berikut: 

a. Persatuan 

Menurut Kartodirjo (1999: 19) mengungkapkan bahwa cinta tanah air 

berimplikasi pada setiap orang berkewajiban menjaga dan memelihara semua 

yang ada di atas tanah airnya, sehingga muncul kesadaran akan pentingnya 

persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan inilah yang menurut Bung Hatta sebagai 

prinsip nasionalisme yang pertama. 

b. Pembebasan 

Nasionalisme merupakan pengakuan kemerdekaan perseorangan dari 

kekuasaan atau pembebasan manusia dari penindasan perbudakan (Kartodirjo, 

1999: 22). Nasionalisme dalam konteks inilah yang akan membangun segenap 

keadaan realitas manusia tertindas menuju manusia yang utuh. Ketertindasan yang 

berawal dari rendahnya daya pikir dan wawasan yang bermuara pada rendahnya 

kualitas pendidikan, hingga mudah dipecundangi oleh bangsa asing. 



11 

c. Patriotisme 

Patriotisme ialah semangat cinta tanah air; sikap seseorang yang bersedia 

mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah 

airnya.Sehingga nasionalisme meliputi patriotisme. 

Bangsa dan negara merupakan kesatuan komunitas masyarakat pluralis yang 

di dalamnya terdapat berbagai macam unsur yang saling melengkapi yang diatur 

dalam sebuah sistem dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati 

bersama. Nasionalisme tidak dibatasi oleh suku, bahasa, agama, daerah dan strata 

sosial. Nasionalisme memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya 

segala hal yang hidup (Sukarno, 1964: 76). Kemajemukan masyarakat bukanlah 

penghalang untuk mewujudkan suatu tujuan dan cita-cita dalam hidup bernegara 

ketika nasionalisme dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan yang pluralis. 

Maka dengan nasionalisme masyarakat yang serba pluralis dapat bersatu padu 

dalam bingkai persamaan hak dan demokratisasi. 

Ada 2 (dua) macam nasionalisme: 

1. Nasionalisme dalam arti sempit : paham kebangsaan yang berlebihan 

dengan memandang banga sendiri lebih tinggi (unggul) dari bangsa lain. 

Paham ini sering disebut dengan istilah “Chauvinisme”. Chauvinisme 

pernah dianut di Italia (masa Bennio Mussolini).  

2. Nasionalisme dalam arti luas : paham kebangsaan yang meletakkan 

kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan 

memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di dunia. 
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Nasionalisme arti luas mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, 

persatuan dan kesatuan dan demokrasi (Grosby, 2011: 18). 

Nasionalisme merujuk pada sekelompok keyakinan mengenai bangsa, 

bangsa tertentu akan memiliki pandangan berbeda mengenai karakternya. 

Sebagian dapat memandang bangsa mereka sebagai status untuk kebebasan 

individual, sementara lainnya mungkin bersedia mengorbankan kebebasan 

tersebut untuk keamanan. Diskriminasi nasionalisme adalah keyakinan bahwa 

bangsa merupakan satu-satunya tujuan yang layak untuk dicita-citakan oenegasan 

yang kerap memicu keyakinan bangsa menuntut loyalitas yang tak bias 

dipertanyakan apalagi dikompromikan. Ketika keyakinan mengenai bangsa seperti 

ini menjadi lebih utama, ia dapat mengancam kebebasan individu, nasionalisme 

kerap kali memandang bahwa Negara adalah lawan yang tak dapat 

dikompromikan bagi bangsanya. Nasionalisme yang dipahami sebagai cinta tanah 

air (hubbul wathon) dalam bentuk melakukan perlawanan terhadap penjajah 

colonial belanda, Soekarno mengatakan,”bahwa pergerakan nasionalisme dan 

islamisme di Indonesia ini –di seluruh Asia ada sama asalnya dua-duanya berasal 

dari nafsu melawan barat”. Soekarno menempati posisi yang sangat penting dia 

yang dengan lantang mengumandangkan sprit nasionalisme di hadapan penjajahan 

colonial. Seorang nasionalis sejati menurut Soekarno adalah orang yang bersedia 

berbakti dan memperbaiki nasib kaum kecil dari segala bentuk kemelaratan serta 

melindungi rakyat dari penindasan (Amir ,2013:5). 

Soekarno adalah sosok fenomenal dalam lintasan sejarah bangsa ini. 

Public, baik rakyat Indonesia lebih mengenalnya sebagai tokoh penggerak 
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nasionalisme Indonesia. Selama tiga setengah abad itu kekuatan Indonesia 

dihabisi dalam segala bidang. Kekuatan Indonesia dihabisi dalam bidang politik, 

dihancurkan dalam bidang ekonomi, dan dilemahkan juga dalam bidang 

kebudayaan. Indonesia sama sekali tidak dibolehkan belanda muncul dalam segala 

bidang. Akibat penekanan belanda yang demikian itulah, memunculkan 

nasionalisme Indonesia. Tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa kemerdekaan 

Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan bukan hadiah dari 

Jepang atau Belanda. Untuk sampai pada pergerakan perjuangan kemerdekaan, 

Indonesia telah mengalami apa yang disebut dengan masa pertumbuhan 

nasionalisme (Amir ,2013:12).  

Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita coba membuktikan, bahwa 

paham nasionalisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu 

sama lain, dengan jalan yang jauh kurang semprurna kita menunjukkan teladan 

pemimpin di negeri lain, tetapi kita yakin bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia 

akan insyaf, bahwa persatuanlah yang membawa kita negeri kita ini kearah 

kebesaran dan kemerdekaan. Dan kita yakini pula, bahwa walaupun pikiran kita 

tidak mencocoki semua kemuan dari masing-masing pihak, ia menunjukkan 

bahwa persatuan itu biasa tercapai. Gerakan kaum muda tahun 1908 dan tahun 

1928, menandai awal gerakan kebangkitan nasional Indonesia. Sejak itu, 

nasionalisme mulai tumbuh dengan pesat dan terus berkobar di seluruh penjuru 

tanah air. Jika sebelum sumpah tersebut dikumandangkan, pemuda Indonesia 

membentuk organisasi berdasarkan kedaerahan, seperti yang java, yang Madura, 

yang Sumatra dan lain-lain, maka setelah ikrar tersebut semua yang ini melebur 
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menjadi pemuda Indonesia. Momentum sejarah ini memang mempunyai andil 

yang cukup besar dalam membangun kesadaran nasionalisme.di dalam sebuah 

kutipan buku Zainal Abidin Amir “Ben Anderson” mengungkapkan bahwa konsep 

nasionalisme Indonesia mulai diperkenalkan pada tahun-tahun terakhir zaman 

penjajahan Belanda. Yakni berasal dari sekelompok pemuda terdidik, seperti 

Soekarno pada tahun 1962 mendirikan partai Nasionalis Indonesia (PNI). Bangsa 

Indonesia secara social-budaya, religi, wilayah dan lain-lain tidaklah seragam. 

Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak etnis tumbuh karena merasa senasib 

dan memiliki cita-cita yang sama, yaitu membangun masyarakat yang maju, adil 

dan sejahtera. Selama penjajahan peristiwa yang paling menonjol adalah tahun 

1908 yang dikenal sebagai Gerakan Kebangkitan Nasional Pertama, yaitu lahirnya 

organisasi pergerakkan Budi Utomo yang dipelopori oleh Dr. sutomo dan Dr. 

Wahidin Sudirohusodo, dan 20 tahun kemudian pda tanggal 28 oktober 1982 

ditandai dengan lahirnya sumpah pemuda sebagai titik awal dari kesadaran 

masyarakat untuk berbangsa Indonesia, setelah ikrar sumpah pemuda pada tanggal 

28 oktober 1982 yang intinya menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa 

Indonesia, maka dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 

oleh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Cita-cita untuk 

menjadikan Negara kesatuan di bawah satu wujud nasionalisme menjadi kenyatan 

walaupun hal ini tidaklah sangat mudah (Amir ,2013:20). 

Pada masa revolusi kemerdekaan yang berlangsung sekitar lima tahun 

sejak 1945 sampai 1959, berbagai bentuk perjuangan melawan colonial Belanda 

yang ingin kembali menguasai nusantara, merupakan bentuk perjuangan untuk 
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mempertahankan nasionalisme dibawah satu Negara yang berdaulat. Perjuangan 

untuk mewujudkan cita-cita politik bangsa atau nasionalisme memang 

mempunyai musuh utama dan jelas yaitu belanda. Bagi Soekarno, bangsa , 

kebangsaan atau nasionalisme dan tanah air merupakan kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. Nasionalisme telah memegang peranan penting dan bertujuan untuk 

mewujudkan Negara-negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi di 

hadapan Negara-negara lain, dan bersifat positif dalam menopang tumbuhnya 

persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai demokratisasi yang ada pada gilirannya 

akan mampu melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan 

kualitas pendidikan rakyat.  

 

E.2 Nasionalisme Dalam Media 
 

Nasionalisme adalah sebuah paham yamg bertujuan untuk menciptakan 

dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep 

identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara 

adalah sesuatu yang berdasarkan beberapa kebenaran politik. Ikatan nasionalisme 

tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan ini terjadi 

saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak 

dari situ. Saat itu, naluri mempertahankan diri sangat berperan dan 

mendorongmereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan 

menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tubuhnya ikatan ini, yang notabene 

lemah dan bermutu rendah. Ikatan inipun tampak pula dalam dunia hewan saat 

ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. 
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Namun, bila suasana aman dari serangan musuhdan musuh itu terusir dari negeri 

itu, sirnalah kekuatan ini. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk kepada 

amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta 

keagamaan, seperti yangdinyatakan di bawah. Para ilmuwan politik biasanya 

menumpukan penyelidikan merekakepada nasionalisme yang ekstrem seperti 

nasional sosialise, pengasingan dan sebagainya. 

Nasionalisme berperan untuk menciptakan kesadaran rakyat sebagai suatu 

bangsa serta menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak. Nasionalisme 

Indonesia pada awalnya muncul sebagai jawaban atas kolonialisme. Pengalaman 

penderitaan bersama sebagai kaum terjajah melahirkan semangat solidaritas 

sebagai satu komunitas yang mesti bangkit dan hidup menjadi bangsa merdeka. 

Semangat tersebut oleh para pejuang kemerdekaan dihidupi tidak hanya dalam 

batas waktu tertentu, tetapi terus-menerus hingga kini dan masa mendatang. 

Kebijakan pendidikan nasional di awal abad 20 juga memunculkan kelompok-

kelompok elit di bersamaan dengan itu, kebencian yang laten terhadap dominasi 

colonial turut timbul. Berdirinya Boedi Oetomo (1908) menjadi tanda kebangkitan 

nasionalisme Indonesia yang kemudian diikuti organisasi-organisasi nasional 

lainnya (Amir ,2013:16). 

Media, baik cetak maupun elektronik, sudah menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Setiap hari pasti saja masyarakat ada 

menonton televisi,  Belum lagi konsumen media lain seperti koran, radio dan 

internet. Konsumsi media yang sangat besar tersebut tentu saja membawa 

pengaruh, baik positif maupun negative, terhadap masyarakat. Dampak positif 
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masyarakat dari media tersebut, masyarakat menjadi lebih berpengetahuan dan 

sadar akan apa yang terjadi saat ini di Indonesia maupun di seluruh dunia, di 

Indonesia ini sendiri. Beragam berita dan informasi yang disajikan oleh media 

membuat masyarakat menjadi lebih up to date terhadap perkembangan dunia. 

Dengan demikian pengetahuan masyarakat menjadi bertambah dan masyarakat 

mempunyai bahan pertimabngan yang memadai dalam menentukan sikap sehari-

hari. Sedangkan dampak negatif  masyarakat terhadap media, Masyarakat sering 

kali menelan mentah – mentah semua konten atau pemberitaan yang disajikan 

oleh media tanpa menyaring terlebih dahulu. 

Sering kita ketahui masyarakat Indonesia sendiri tidak terlalu nasionalisme 

terhadap bansgsa Indonesia ini. Tetapi anehnya kadang rasa nasionalisme itu 

timbul ketika ada pemberitaan yang mengundang emosi, dari sifat acuh tak acuh 

menjadi sangat nasionalis contohnya saja ketika Malaysia mengklaim tari reog 

yang muncul di media elektronik, Malaysia mengklaim menjadi miliknya dengan 

nama Barongan. Di atas kepala singa diberi tulisan “Malaysia” untuk 

mempengaruhi orang-orang agar seakan-akan kesenian ini berasal dari Malaysia. 

Anehnya lagi, menurut mereka munculnya kesenian ini berasal dari kisahnya Nabi 

Sulaiman. Padahal kita semua tahu bahwa hanya ada satu kesenian Reog yaitu 

Reog dari Ponorogo. Pada awalnya, munculnya kesenian Reog Ponorogo ini 

berawal dari kisah Raja Kelono Suwandono yang berasal dari kerajaan Bantar 

Angin hendak melamar seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Putri 

Songgo Langit dari Kerajaan Kediri (forum.kompas.com/nasional). 
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Memang, kadang adalah hal yang baik jika kita mempunyai nasionalisme 

yang tinggi. Akan tetapi jika nasionalisme itu terjadi hanya karena pengaruh 

media, alangkah mudahnya nasionalisme itu disalahgunakan. Demikian juga 

dengan hal-hal lain yang menyangkut pembentukan opini public oleh media. 

Alangkah beresikonya jika public menelan begitu saja pemberitaan dari media 

sebagai suatu kebenaran, tanpa menguji dan menelaahnya terlebih dahulu. Betapa 

kita mudah diarahkan dan dipecah belah, atau diperalat untuk mencapai 

kepentingan orang - orang atau kelompok - kelompok tertentu. Karena itu, baiklah 

kita bersama -sama memilih tayangan dan pemberitaan mana yang patut disimak 

dan dipercaya, dan mana yang tidak bagus untuk disimak. Dengan demikian, kita 

menjadi lebih bijak dalam bertindak dan berperilaku, serta tidak mudah dipecah 

belah atau diperlaat oleh sekelompok orang, dengan semangat nasionalisme yang 

memang bukan berasal dari hasutan pihak lain. Kita juga akan mampu mengambil 

keputusan yang tepat yang akan sangat berguna dalam menentukan masa depan 

kita, baik sebagai bangsa, kelompok, maupun sebagai perorangan. 

 

E.3 Film  

Film adalah media komunikasi yang berbentuk kombinasi antar 

penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari pemanfaatan 

teknologi kamera, pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut dibuat dengan 

latar belakang alur cerita yang mengandung pesan yang akan disampaikan oleh 

komunikator, dalam hal ini adalah sang sutradara. Bilamana dan dalam kombinasi 

yang bagaimana gambar, dialog suara, warna, sudut pengambilan gambar dan 
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musik oleh sang sutradara, bagaimana adegan-adegan dirangkaikan satu sama lain 

beserta lambang-lambang yang dipergunakan ditentukan sehingga dapat dipahami 

oleh khalayak penonton. Film secara umum dapat dibagi atas dua unsur 

pembentuk yakni, unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur ini saling 

berinterksi dan berkesinmbungan untuk membentuk sebuah film. Masing-masing 

unsur ini tidak kan dapat mementuk film jika hanya berdiri sendiri. Bisa kita 

katakan jika unsur naratif ini adalah bahan (materi) yang akn diolh, sementara 

unsur sinematik itu adalah cara (gaya) untuk mengolahnya. Dalam film cerita, 

unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. Sementara unsur sinematik 

atau juga sering diistilahkan gaya sinematik merupakan aspek-aspek teknis 

pembentuk film. Unsur naratif berhubungan dengan aspek cerita atau tema film. 

Setiap film tidak mungkin lepas dari unsur naratif karena setiap cerita pasti 

memiliki unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainnya. 

Genre dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari sekelompok film yang 

memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, isi dan subyek cerita, 

tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode gaya, situasi, ikon, mood, serta 

karakter  (Pratista, 2008: 9). 

Terdapat beberapa jenis film, sebagai berikut. 

1) Film Dokumenter (Documentary Films) 

Film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat 

untuk berbagai macam tujuan. Namun harus diakui, film dokumenter tak 

pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, pendidikan, dan 

propaganda bagi orang atau kelompok tertentu.Intinya, film dokumenter 
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tetap berpijak pada hal-hal senyata mungkin. Seiring dengan perjalanan 

waktu, muncul berbagai aliran dari film documenter misalnya dokudrama 

(docudrama). Dalam dokudrama, terjadi reduksi realita demi tujuan-tujuan 

estetis, agar gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Sekalipun 

demikian, jarak antara kenyataan dan hasil yang tersaji lewat dokudrama 

biasanya tak berbeda jauh. Dalam dokudrama, realita tetap menjadi 

pegangan. Kini dokumenter menjadi sebuah tren tersendiri dalam 

perfilman dunia. Para pembuat film bisa bereksperimen dan belajar 

tentang banyak hal ketika terlibat dalam produksi film dokumenter. 

2) Film Cerita Pendek (Short Films) 

Durasi film cerita pendek biasanya di bawah 60 menit. Jenis film ini 

banyak dihasilkan oleh para mahasiswa jurusan film atau orang/kelompok 

yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat film dengan baik. 

Sekalipun demikian, ada juga yang memang mengkhususkan diri untuk 

memproduksi film pendek, umumnya hasil produksi ini dipasok ke rumah-

rumah produksi atau saluran televisi. 

3) Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit lazimnya berdurasi 90-100 

menit.Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk dalam kelompok 

ini.Film Tanah Air Beta dapat pula dikatakan sebagai film dengan cerita 

panjang, yang berdurasi 90 menit. 

4) Profil Perusahaan (Corporate Profile) 
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Film ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan 

kegiatan yang mereka lakukan, misal tayangan “Usaha Anda” di SCTV. 

Film ini sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi atau promosi. 

5) Iklan Televisi (TV Commercial) 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik tentang 

produk (iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan layanan 

masyarakat atau public service announcement/PSA). Iklan produk 

biasanya menampilkan produk yang diiklankan secara eksplisit, artinya 

ada stimulus audio-visual yang jelas tentang produk tersebut. Sedangkan 

iklan layanan masyarakat menginformasikan kepedulian produsen suatu 

produk terhadap fenomena sosial yang diangkat sebagai topik iklan 

tersebut. Dengan demikian, iklan layanan masyarakat umumnya 

menampilkan produk secara implisit. 

6) Program Televisi (TV Programme) 

Program ini diproduksi untuk konsumsi pemirsa televisi. Secara umum, 

program televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan noncerita. Jenis 

cerita terbagi menjadi dua kelompok yakni fiksi dan nonfiksi. Kelompok 

fiksi memproduksi film serial (TV series), film televisi/FTV dan film 

cerita pendek. Kelompok nonfiksi menggarap aneka program pendidikan, 

film dokumenter atau profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan 

program non cerita sendiri menggarap variety show, TV quis, talkshow, 

dan liputan berita (news). 

7) Video Klip (Music Video) 
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Video klip adalah sarana bagi produser music untuk memasarkan 

produknya lewat medium televisi. Di Indonesia, video klip ini sendiri 

kemudian berkembang sebagai aliran dan industri tersendiri. Beberapa 

rumah produksi mantap memilih video klip menjadi bisnis utama (core 

busines) mereka. Di Indonesia tak kurang dari 60 video klip diproduksi 

tiap tahun. (Sosiawan, www.edwias.com) 

Beberapa kerangka jenis pengambilan gambar atau shot yang pada nantinya 

akan digunakan dalam film yaitu : 

a. Full Shot, pemaknaannya yaitu hubungan sosial, subyek utama berinteraksi 

dengan subyek lain, interaksi tersebut menimbulkan aktivitas sosial tertentu. 

b. Long Shot, pemaknaannya yaitu lingkup dan jarak; audiens diajak oleh untuk 

melihat keseluruhan obyek dan sekitarnya. Mengenal subyek dan aktivitasnya 

berdasarkan lingkup setting yang mengelilinginya. 

c. Medium Shot, pemaknaannya yaitu hubungan umum; audiens diajak untuk 

sekedar mengenal obyek dengan menggambarkan sedikit suasana dari arah 

tujuan cameramen. 

d. Close Up, pemaknaannya yaitu keintiman; gambar memiliki efek yang kuat 

sehingga menimbulkan perasaan emosional karena audiens hanya melihat 

pada satu titik interest, audiens dituntut untuk memahami kondisi subyek. 

e. Zoom In / Out, pemaknaannya yaitu observasi / fokus; audiens diarahkan dan 

dipusatkan pada obyek utama. Unsur lain di sekeliling subyek berfungsi 

sebagai pelengkap makna. 
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f. Panning Left/ Right, pemaknaannya yaitu tidak menunjukkan makna tertentu, 

hanya digunakan untuk menunjukkan keadaan sekitar obyek. Pada gerakan ini 

posisi kamera tetap berada di tempat, hanya lensa yang digerakkan ke kanan 

atau ke kiri. 

g. Tilting Up / Down, pemaknaannya yaitu tidak bermaknakan sesuatu, sama 

seperti panning posisi kamera tetap berada di tempat dan hanya lensa yang 

bergerak ke atas atau ke bawah. 

h. Follow, pemaknaannya yaitu gerakan kamera mengikuti obyek yang bergerak 

searah. 

i. Track In / Out, pemaknaannya yaitu gerakan kamera mengikuti obyek yang 

bergerak bebas / tidak satu arah. 

j. Framming, pemaknaannya yaitu menggunakan obyek tertentu / lain dalam 

memfokuskan obyek utama, bisa di belakang (background) atau di 

depanobyek lain tersebut (foreground). 

k. Back Light Shot, pemaknaannya yaitu pengambilan gambar terhadap obyek 

yang kurang terang, sementara di luar ruangan cukup banyak pencahayaan. 

Digunakan dalam menggambarkan kemisteriusan atau kegelisahan dan 

kesepian. 

l. Reflection, pemaknaannya yaitu pengambilan gambar tidak langsung pada 

obyeknya tetapi kea rah kaca atau sesuatu yang dapat memantulkan bayangan 

obyek. Berkesan sesuatu yang hening atau sedih dengan alur flash back. 

m. Point of View (PoV), pemaknaannya yaitu kamera berfungsi sebagai sudut 

pandang pelaku atau menjadi lawan bicara dari pelaku. 
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n. Over Shoulder (OS), pemaknaannya yaitu pengambilan adegan dialog antara 

dua orang pemain dengan teknik pengambilan dilakukan dari belakang bahu 

masing-masing pemain (Diadaptasi dan diolah dari berbagai sumber). 

Angle kamera dibedakan menurut karakteristik dari gambar yang 

Dihasilkan,ada beberapa macam angle kamera yaitu : 

a. Straight Angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, biasanya 

ketinggian kamera setinggi dada dan sering digunakan pada acara yang 

gambarnya tetap. Mengesankan situasi yang normal, bila pengambilan 

‘straight angle’ secara ‘zoom in’menggambarkan ekspresi wajah obyek atau 

pemain dalam memainkan karakternya, sedangakan pangmbilan ‘straight 

angle’ secara ‘zoom out’ menggambrakan secara penyeluruh ekspresi gerak 

tubuh dari obyek atau pemain. 

b. Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang letaknya lebih 

rendah dari obyek. Hal ini membuat seseorang Nampak kelihatan mempunyai 

kekuatan yang menonjol dan akan kelihatan kekuasaannya. 

c. High Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi 

dari obyek. Sehingga berkesan obyek jadi mengecil. Hal ini akan memberikan 

kepada penonton suatu kesan dramatis bahwa obyek bernilai ‘kerdil’. 

d. Eye Level, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan obyek, sudut 

pandang ini tidak memberikan kesan dramatis karena posisinya yang 

biasabiasa saja. Sudut ini hanya memperlihatkan tangkapan pandangan mata 

seseorang yang berdiri tepat tingginya sama dengan obyek. 
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e. Bird Eye, sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera di atas 

ketinggian obyek. Teknik ini memperlihatkan lingkungan yang demikian luas 

dengan obyek-obyek lain berkesan lemah dan kecil. 

f. Frog Eye, sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera sejajar 

dengan dasar kedudukan obyek atau lebih rendah dari dasar obyek. Teknik ini 

memeperlihatkan obyek yang berkesan sangat agung, berkuasa, dan 

berwibawa. Namun bias juga menimbulkan kesan bahwa subyek dieksploitasi 

karena hal-hal tertentu. 

Berdasarkan fungsi tata cahayanya, maka lighting juga dibedakan menjadi 7 

bagian, yaitu: 

a. Key Light, yaitu sumber cahaya utama, yang diberikan kepada pemeran yang 

berada di lokasi shooting tertentu. 

b. Full Light, yaitu untuk mengisi bayangan yang ditimbulkan ‘key light’, 

biasanya posisi di dekat kamera. 

c. Back Light, yaitu untuk memisahkan subyek dari ‘background’, siluet. 

d. Kicker Light, yaitu sama dengan ‘back light’ tetapi penempatan posisinya 3/4 

di belakang subyek, berhadapan dengan ‘key light’ dan lebih rendah dari 

‘back light’. 

e. Set Light, yaitu untuk member iluminasi tembok dan furniture. 

f. Partical Light, yaitu lampu yang merupakan bagian dari set. 

g. Backdrop Light, yaitu iluminasi latar belakang. 
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Berbagai macam arti warna menurut Deddy Mulyana (2001: 376-377), 

yaitu: 

a. Merah, berarti power atau kekuatan, energy, kehangatan, cinta, nafsu, 

melindungi, mempertahankan, menggairahkan, merangsang, menentang, 

melawan, memusushi, seksualitas, agresi, dan bahaya. 

b. Merah Orange, melambangkan kemauan atau ambisi, sifatnya aktif, 

kehangatan, keseimbangan, energy, eksentrik, dan optimis. Pengaruhnya 

berkemauan keras, penuh gairah, dan dominasi. 

c. Merah Jambu, melambangkan romantisme, feminism, sifratnya dalam 

kepasrahan, jenaka, dan menggemaskan. 

d. Biru, berarti kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, melindungi, 

memeperthanakan, kalem, damai, tentram, nyaman, maskulin, kebersihan, 

keteraturan, ketenangan, mempunyai efek menenangkan urat syaraf, tekanan 

darah, denyut nadi, tarikan nafas, sejuk dan damai. 

e. Biru Tua, melambangkan perasaan yang mendalam. Sifatnya konsentrasi, 

kepercayaan, kooperatif, cerdas, perasa, setia, pasif, terhormat, depresi, 

lembut, menahan diri. Pengaruhnya tenang, bijaksana, tidak mudah 

tersinggung, banyak kawan, dan dapat diandalkan. 

f. Biru Muda, melambangkan elastisitas dari ambisi, sifatnya bertahan, protektif, 

tidak berubah pikiran. Pengaruhnya keras kepala, teguh, berpendirian tetap. 

g. Kuning, melambangkan optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran, pengecut 

(untuk budaya barat), riang, gembira, dan pengkhianatan. 

h. Kuning Tua, melambangkan kegembiraan, mempunyai sifat leluasa dan santai, 
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senag menunda-nunda masalah, optimis, berubah-ubah tetapi penuh harapan 

dan terbuka. 

i. Kuning Muda, melambangankan sportivitas yang eksentrik sifatnya toleran, 

menonjol, investigative, ceria, bijaksana, pengaruhnya berubah-ubah sikap, 

dermawan, sulit dipercaya, pengecut. 

j. Hijau, melambangkan natural, alami, kalem, damai, tenteram, sehat, 

keberuntungan, pembaharuan, perenungan, kepercayaan, keabadian, 

ketenangan, diasosiasikan sebagai warna penyakit, rasa benci, racun dan 

cemburu. 

k. Coklat, melambangakan sifat membumi / tanah, alami, daya tahan, 

kenyamanan, hangat, bersahabat, dan kebersamaan. 

l. Ungu / jingga, melambangakan kebangsawanan, agung, keangkuhan, 

melankolis, misteri, spiritual, kekerasan, kurang teliti, penuh harapan, 

transformasi, melindungi, mempertahankan, dan berwibawa. 

m. Abu-abu, melambangkan kesetiaan, intelek, kesederhanaan, terang, sopan 

santun, rendah hati, ketidakpastian, dan kesedihan. 

n. Putih, melambangkan kesucian, murni, spiritual, duka cita, memiliki karakter 

positif, kebahagiaan dalam budaya barat. Mewah, cemerlang, sederhana, 

kebersihan, harapan, pemaaf, kekalahan, ketepatan, ketidakbersalahan, steril, 

dan kematian. 

o. Hitam, melambangkan kehidupan yang terhenti, kehancuran, kekeliruan, 

misteri, ketakutan, duka cita, kegelapan, diasosiasikan sebagai sikap negative, 

keahlian, keanggunan, power, seksualitas, kecanggihan, patah hati, tidak 



28 

bahagia, murung, menentang, melawan, memusuhi, berkuasa, kuat dan bagus 

sekali. 

p. Orange, melambangkan energi, keseimbangan, kehangatan, tertekan, 

terganggu, bingung, menentang, melawan, dan memusuhi. 

Industri film adalah industri yang tidak ada habisnya. Sebagai media massa, 

film digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau bahkan 

membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film dapat berbentuk fiksi atau 

non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi dengan lebih mendalam karena 

film adalh media audio visual. Media ini banyak digemari banyak orang karena 

dapat dijadikan sebagai hiburan dan penyalur hobi. 

Teknologi film memiliki karakter yang spesial karena bersifat audio dan 

visual. Karakter ini menjadikan film sebagai cool media yang artinya film 

merupakan media yang dalam penggunaannya menggunakan lebih dari satu 

indera. Film pun menjadi media yang sangat unik karena dengan karakter yang 

audio-visual film mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial 

kepada para penonton/khalayak. Para penonton dapat merasakan ilusi dimensi 

parasosial yang lebih ketika menyaksikan gambar-gambar bergerak, berwarna, 

dan bersuara. Dengan karakter audio-visual ini juga film dapat menjadi media 

yang mampu menmbus batas-batas kultural dan sosial. 

Kelebihan film adalah karakternya yang audio-visual menjadikan film 

lebih kuat dalam menyampaikan pesan kepada khalayak yang multikultur dan 

lintas kelas sosial. Perasaan dan pengalaman yang hadir saat menonton film pun 

menjadikan film sebagai media yang spesial karena dapat membuat khalayak 
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terbawa ke dalam film bersama dimensi parasosial yang dihadirkan. Bagi para 

pembuat film, film merupakan media yang sangat representatif atas ide-ide kreatif 

mereka. Dan keakraban film terhadap khalayak menjadikan ide-ide dan pesan para 

pembuat film lebih gampang diterima khalayak. 

Kekurangan dari film adalah sebagai sangat multitafsir. Diperlukan analisa 

tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik yang ditampilkan dalam film. 

Kemampuan film menembus batas-batas kultural di sisi lain justru membuat film-

film yang membawa unsur tradisional susah untuk ditafsirkan bahkan salah tafsir 

oleh penonton yang berasal dari kelompok budaya lain. Sedangkan kekurangan 

lain dari film adalah film-film yang dibuat dalam universalitas akan turut 

membentuk apa yang disebut common culture yang dapat mengikis lokalitas 

masyarakat tertentu. Film juga sangat memberikan efek pada orang yang 

menontonnya terutama anak-anak, sehingga untuk jenis film-film tertentu seperti 

horor, kekerasan dan pornografi akan memberikan pengaruh negatif bagi 

khalayak. 

 

E.4 Semiotika Sebagai Pendekatan Menganalisis  film 

Semiotik merupakan studi tentang tanda dan segala yang berhubungan 

dengan cara berfungsinya, hubungan dengan tanda-tanda lain, pengirim dan 

penerimannya oleh mereka yang mempergunakannya. Peneliti ingin mengetahui 

tentang pesan cinta melalui pendekatan semiotik. Kata “Semiotika” berasal dari 

bahasa Yunani, semeion yang artinya tanda atau seme yang berarti ”penafsir 

tanda”. Semiotika berasal dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, 
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dan poetika. ”Tanda” pada masa itu masih mempunyai makna sesuatu hal yang 

menunjuk pada adanya hal lain (Sobur 2006:16). 

 Untuk memahami bagaimana film memanfaatkan dunia-dunia tanda, maka 

peneliti memakai analisis semiotik. Dengan metode ini peneliti mencoba 

menemukan hal-hal yang tersembunyi dalam film untuk mengetahui makna yang 

terkandung sehingga didapatkan pemahaman yang lebih mendalam. 

 Fenomena komunikasi sangatlah sarat akan makna yang dibangun dari 

beberapa unsur, antara lain bahasa dan tanda-tanda (ikon. Indek, dan simbol). 

Budaya merupakan salah satu fenomena komunikasi yang berkenaan dengan 

makna. Makna itu bisa ditimbulkan dari tanda-tanda, yang meliputi bentuk-bentuk 

seni seperti lukisan, ukiran, bunyi-bunyian, tarian, arsitektur, pakaian, maupun 

bentuk-bentuk tingkah laku yang merupakan cerminan budaya.. 

 Semiotik dalam pengertian sederhana merupakan varian dari teori 

strukturalisme. Strukturalisme berasumsi bahwa teks adalah fungsi dari isi dan 

kode, sedangkan makna adalah produk dari sistem hubungan. Semiotik telah 

digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam menelaah sesuatu yang 

berhubungan dengan tanda, misalnya karya sastra, teks, musik, film, dan lain-lain. 

Semiotika dalam komunikasi, seperti halnya basis studi komunikasi, adalah proses 

komunikasi, dan intinya adalah makna. Dengan kata lain memperlajari media 

adalah mempelajari makna. Maka dari itu semiotika dalam kajian media bertujuan 

untuk memperlajari bagaimana media massa menciptakan atau mendaur ulang 

tanda untuk tujuannya sendiri melalui sistem tanda yang memiliki makna di 

baliknya (Sobur ,2014:88). 
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 Berkenaan dengan studi semiotik, pada dasarnya pusat perhatian 

pendekatan semiotik adalah pada tanda (sign). Menurut John Fiske (2012: 67), 

terdapat tiga area penting dalam studi semiotik, yakni:  

1) Tanda, dalam hal ini berkaitan dengan beragam tanda yang berbeda, seperti 

cara mengantarkan makna serta cara menghubungkan dengan orang yang 

menggunakannya. Tanda adalah perbuatan manusia dan hanya bisa dimengerti 

oleh orang-orang yang menggunakannya.  

2) Kode atau sistem di mana lambang-lambang disusun. Studi ini meliputi 

bagaimana beragam kode yang berbeda dibangun untuk mempertemukan 

dengan kebutuhan masyarakat dalam sebuah kebudayaan.  

3) Kebudayaan dimana kode dan lambang itu beroperasi.  

Tanda, kode atau sistem dan kebudayaan tidak akan bisa dan mudah 

dipahami tanpa merujuk pada objek-objek yang dijadikan tanda, kode atau sistem 

dan dalam kebudayaan yang sama. Walaupun ada kebudayaan universal dengan 

nilai-nilai, tanda-tanda, dan kode-kode atau sistem universal, maka objek-objek 

yang menjadikan rujukannya haruslah bersifat universal pula. Di dalam semiotik, 

penerima, atau pembaca, dipandang memiliki peranan yang lebih aktif 

dibandingkan sebagian besar model proses [model gerbner adalah sebuah 

pengecualian]. Semiotik lebih memilih istilah ’pembaca [reader]’ [juga berlaku 

pada foto dan lukisan] dibandingkan ’penerima [receiver]’ karen istilah tersebut 

menunjukkan derajat aktivitas yang lebih besar dan juga membaca adalah sesuatu 

yang kita pelajari untuk melakukannya, jadi hal tersebut ditentukan oleh 

pengalamn budaya dari pembaca. Pembaca membantu untuk menciptakan mkna 
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dari teks dengan membawa pengalaman,sikap,dan emosi yang dimiliki ke dalam 

makna. 

Penelitian ini memakai teori semiotika Roland Barthes ,Roland Barthes 

dikenal sebagai salah satu seorang pemikir strukturalis yang mempraktikan model 

linguistik dan semiologi Sausurean. Barthes membuat sebuah model sistematis 

dalam menganalisis makna dari tanda-tanda. Fokus perhatian Barthes tertuju pada 

gagasan tentang signifikasi dua tahap (two order if signification). 

Semiologi Roland Barthes lebih mengacu kepada Saussure dengan 

menyelidiki hubungan penanda dan petanda pada sebuah tanda hubungan yang 

mengarah pada kesamaan tapi lebih kepada ekuivalen bukannya yang satu 

kemnudian membawa pada yang lain, tapi korelasi yang menyatukan keduanya. 

Barthes memiliki ciri khas dalam semiologinya yaitu terletak pada mitos setelah 

terbentuk system tanda penandaan, tentunya tanda tersebut menjadi penanda baru 

yang kemudian memiliki petanda kedua yang membentuk tanda baru konstruksi, 

penandaan pertama adalah bahasa dan yang kedua adalah mitos. Dalam 

memahami makna Barthes membuat sebuah model sistematis dimana focus 

perhatian lebih tertuju kepada gagasan tentang signifikasi dan tahap yang 

terangkai dalam beberapa bentuk. 
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Tabel 1.1 

1.  Signifier 

(Penanda) 

2.  Signified 

(petanda) 

 

3.  Denotative sign (tanda denotatif) 

4.  Connotative signifier (penanda 

konotatif) 

5.  Connotative signified 

(petanda konotatif) 

6. Connotative sign (tanda konotatif) 

 
(Sumber: Alex Sobur : Semiotika Komunikasi 2006:69) Peta Tanda Roland 

Barthes. 

 

Tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2).Akan tetapi, 

pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4).Barthes 

menyebutkan tatanan pertanda pertama yaitu denotatif, dimana tatanan ini 

menggambarkan realsi antara penanda dan petanda di dalam tanda, dan antara 

tanda dengan referennya dalam realitas eksternal (Fiske, 2012:140).Makna 

denotatif suatu kata ialah makna yang biasa kita temukan dalam kamus. Makna 

denotatif  juga bersifat langsung, yaitu makna khusus yang terdapat dalam sebuah 

tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran sebuah petanda. 

Dalam istilah yang digunakan Barthes, konotasi dipakai untuk 

menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan pertandaan kedua. 

Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung tatkala tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya (Fiske, 2012: 

141).  Konotasi dan mitos merupakan cara pokok tanda-tanda berfungsi dalam 
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tatanan kedua pertandaan, yakni tatanan tempat berlangsungnya interaksi antara 

tanda dan pengguna/budayanya yang sangat aktif.  

Barthes (2010:295) mengungkapkan bahwa mitos adalah suatu sistem 

komunikasi, bahwa mitos adalah suatau pesan, mitos tidak mungkin merupakan 

suatu objek, konsep, atau gagasan, mitos merupakan metode pertandaan (a mode 

of signification), suatu bentuk (a form).Mitos adalah semacam wicara, segalanya 

dapat menjadi mitos asal hal itu disampaikan lewat wacana (discourse). 

Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan 

signified dalam sebuah tanda realitas eksternal. Barthes menyebutkan dengan 

denotasi, yakni makna paling nyata dari sebuah tanda. Konotasi merupakan istilah 

yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini 

menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi bekerja pada 

tingkat subjektif, sehingga kehadirannya tidak disadari. Pemilihan kata-kata 

kadang merupakan pilihan terhadap konotasi Makna konotative adalah makna 

denotative ditambah dengan segala gambaran, ingatan, perasaan, atau emosi, serta 

nilai-nilai dari kebudayaan pengamat tanda. 

 Makna denotative suatu kata adalah makna yang biasa ditemukan dalam 

kamus, contohnya adalah ”hitam”, dalam kamus hitam diartikan sebagai warna. 

Pada tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos 

(myth). Mitos yaitu memahami apa yang menjadi pandangan hidup atau nilai-nilai 

yang berlaku di masyarakat dan merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan 

tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. 
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Mitos merupakan sebuah mata rantai dari konsep-konsep terkait. Jika konotasi 

adalah pemaknaan tatanan kedua dari penanda, mitos merupakan pemaknaan 

tatanan kedua dari petanda. Mitos adalah bagaimana kebudayaan memahami atau 

menjelaskan berbagai aspek tentang realitas dan gejala alam.   

Denotasi dan konotasi sebenarnya merupakan istilah yang digunakan 

untuk mendeskripsikan hubungan antara penanda dan petanda atau referensinya. 

Denotasi digunakan untuk menjelaskan makna defisional, literal, dari sebuah 

tanda, sedangkan konotasi mengacu pada asosiasi-asosiasi budaya yang personal 

dan ideologis. 

 

F. Metode Penelitian 

F.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

semiotik. Dapat pula disebut sebagai cultur meaning, artinya semiotik selalu 

dikait-kaitkan dengan kebudayaan dan film merupakan bidang kajian yang relevan 

bagi analisis semiotik. 

 Semiotik pada dasarnya bersifat kualitatif yaitu sebuah metode yang 

memfokuskan dirinya pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya, serta 

bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami kode (decoding) dibalik tanda dan 

teks tersebut. Setiap metode pasti memiliki kelemahan, dari metode ini adalah 

tergantung pada kemampuan analisis individual, dimana seorang peneliti memiliki 

keterbatasan mendapat referensi serta pengalaman dalam memaknai setiap tanda 

yang ada. 
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F.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah dalam film Habibie dan Ainun yang 

diproduksi oleh MD Pictures, Dhamoo Punjabi, Manoj Punjabi dan disutradarai 

oleh Faozan Rizal , dan tayang pada tanggal 20 desember 2012. Untuk membatasi 

pembahasan, peneliti memfokuskan pada gambar atau simbol yang memiliki 

makna nasionalisme.  

F.3 Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah berdasarkan scene dengan makna 

nasionalisme yang ada didalam film ‘Habibie dan Ainun’ namun tidak semua 

scene yang diteliti, melainkan hanya scene-scene tertentu yang dianggap peneliti 

telah mewakili pemunculan adanya makna Nasionalisme. Nasionalisme itu sendiri 

merajuk pada sekelompok keyakinn mengenai bangsa, seperti perkataan habibie 

“sumpahku terhadap ibu pertiwi”, atau seperti lambang burung garuda, bendera 

merah putih, batik, baju adat nikah, baju kebaya. Pada penelitian ini ada 4 scene, 

yang terdapat di scene 135,scene 140, scene 166, dan scene 88 yang dianggap 

peneliti dapat mewakili dari keseluruhan scene yang ada dalam film “Habibie dan 

Ainun” karya Faoan Rizal. 

 

F.4 Teknik  Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dua cara: 

1. Data Primer 

Data primer dilakukan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi 

yaitu dengan cara mengcopy VCD film Habibie dan Ainun, dan memutar film 
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Habibie dan Ainun. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisa obyek, 

mengamati dan mencatat tanda-tanda yang tervisualisasikan dalam film 

tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dengan mencari kepustakaan yang ada, berupa buku, 

jurnal, internet, dan atau bahan tertulis lain yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan yang ada guna menunjang kelengkapan data. 

 

F.5 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

analisis semiotik Roland Barthes. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah data 

yang didapat dengan pengelompokan dan pengolahan data yang dianggap layak 

dan mewakili. Pertama Menonton film Habibie dan Ainun terlebih dahulu, Film 

Habibie dan Ainun berdurasi 2:00:35 menit yang terdiri dari 246 scene, peneliti 

memilih beberapa scene yang mengandung tanda baik audio maupun visual. 

Dimana scene tersebut telah mewakili makna nasionalisme. Pengelompokan 

makna-makna tersebut dapat dilakukan dengan memakai tabel. Ini berguna untuk 

mempermudah hasil pemaknaan untuk dibaca dan dipahami. 

Tabel 1.2 
Tabel Kerja Analisis 

 
Scene Visual 

 
 Ukuran shot Angle Lighting 
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Setelah dikelompokan dan dianalisis memakai table kerja analisis diatas, 

data kemudian dianalisis lagi melalui unit analisis semiotic menurut Roland 

Barthes, dengan unit analisis seperti dibawah ini : 

Tabel 1.3 

1.  Signifier 

(Penanda) 

2.  Signified 

(petanda) 

 

3.  Denotative sign (tanda denotatif) 

4.  Connotative signifier (penanda 

konotatif) 

5.  Connotative signified 

(petanda konotatif) 

6.  Connotative sign (tanda konotatif) 

(Sumber: Alex Sobur : Semiotika Komunikasi 2006:69) Peta Tanda Roland 

Barthes. 

Setelah itu baru tujuan penelitian ini dapat dicapai, yaitu untuk menyampaikan 
gambaran yang menyeluruh mengenai makna-makna, yang selanjutnya akan disajikan 
dan dideskripsikan secara kualitatif, metode yang digunakan peneliti tentu saja 
memiliki kelemahan, karena tergantung kemampuan analisa individual. Dimana 
seorang peneliti memiliki keterbatasan untuk dalam memaknai tanda, dan selain 
itu keterbatasan peneliti dalam mendapatkan referensi. 


