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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia membutuhkan komunikasi dengan orang lain hal ini 

tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan makluk sosial. Dalam 

kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan komunikasi baik dengan orang 

yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, disinilah kepentingan komunikasi 

bahwa kita sebagai manusia senantiasa harus selalu melakukan interaksi 

dengan orang lain untuk menambah wawasan ataupun sekedar untuk 

mendapatkan informasi dari orang lain.  

Berangkat dari penjelasan diatas, teknologi pun berkembang dengan 

begitu cepat tanpa kita sadari sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, 

teknologi berkembang dengan cukup pesat dan rmenimbulkan 

bermunculannya begitu banyak media baru yang memberikan dampak pada 

kehidupan sosial masyarakat, “…New media technologies impact our life 

culture by offering new lifestyles, creating new jobs and eliminating others, 

demanding regulations and presenting unique new social issu…” (Straubhaar, 

2012) 

Hal yang tak patut untuk di lupakan  yang menjadi dasar adalah adalah 

bahwa “The language, acronyms, and discussions in communications 

technology (CT) are based on fundamental ideas that can be considered 

systems. Understanding these fundamental systems allows knowledge of 
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various information technologies to be added, brick by brick, to build on 

understanding current and developing technologies. One of the primary 

systems in CT is signaling.” (Jones, 2009). Dari pengertian penting dan juga 

fundamental itulah sosial media lahir. Seperti Facebook, MySpace, Linked In 

 atau pun Twitter dengan hampir jutaan masyarakat dunia telah bergabung 

menjadi satu dalam berbagai banyaknya jenis dari sosial media set. Setiap 

jenis social media seperti Facebook, MySpace  dan lain sebagainya memiliki 

masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya . (Grant, 2010) 

Pada era perkembangannya saat ini situs jejaring sosial (social 

Network site) merupakan salah satu situs yang paling digandrungi oleh 

masyarakat umum.Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna 

Facebook no. 4 dan pengguna Twitter no. 5 terbesar di dunia. Pada tahun 

2012, Jakarta adalah kota dengan rekor tertinggi di dunia dalam hal jumlah 

posting di Twitter oleh penggunanya, mengalahkan Kota Tokyo, London, Sao 

Paulo dan New York. Dengan begitu banyaknya jenis dan pengguna di setiap 

sosial media yang kini berkembang membuat banyak pula yang dampak dan 

dengan secara senggaja memanfaatkan sosial media untuk dapat mencapai 

tujuan yang hendak dicapai hampir dalam segala aspek kehidupan.(Mirabito, 

2004).Salah satu bidang yang cukup banyak sangat bergantung dengan 

teknologi komunikasi adalah bidang politik.Karena di dalam bidang politik ini 

komunikasi politik sangat penting dalam politik. Salah satu bentuk kegiatan 

politik yang diketahui banyak masyarakat luas adalah pencitraan politik.Istilah 
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pencitraan yang diadopsi dari istilah marketing ini dalam dunia perpolitikan 

seringkali lebih berkonotasi negatif. Pencitraan yang dimaksud adalah usaha 

merekayasa citra baik atas diri seseorang dan menghilangkan atau menutup 

kesan buruk orang tersebut. Dengan demikian masyarakat akan menilai baik 

orang tersebut meskipun pada kenyataannya mungkin tidak sebaik yang 

dicitrakan. 

Di era komunikasi seperti ini kendali negara atas pola komunikasi 

menjadi lebih longgar dan lemah.Media sosial mampu membangkitkan energi 

yang mempengaruhi terbentuknya hubungan baru antara media, politik dan 

kehidupan masyarakat. Contoh dari dampak hubungan baru ini adalah klaim 

berbagai kalangan akan peranan media sosial dalam pergolakan politik di 

berbagai negara seperti di Moldova, Tunisia, Mesir, Lebanon, Syria, dan 

Libya. Media sosial mampu mengubah dan memberdayakan seseorang untuk 

berpolitik.Menurut Clay Shirky, seorang professor di New York University, 

media sosial adalah sarana yang mampu menguatkan masyarakat sipil dan 

ruang publik. Melalui media sosial, kelompok-kelompok masyarakat yang 

berjumlah besar dan longgar mampu bersatu untuk melakukan gerakan massa 

seperti gerakan politik atau kampanye tanpa harus membentuk organisasi 

formal. Pada intinya media sosial mampu membangkitkan kesadaran bersama  

melalui jejaring sosial (Nugroho, 2012).  

Yang  juga sangat menarik untuk diamati adalah pergeseran bentuk 

pencitraan yang dilakukandalam berpolitik. Kita tahu sebelum 
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berkembanganya teknologi komunikasi masih sangat banyak di jumpai 

bagaimana carapencitraan dilakukan dengan memasang umbul-umbul besar, 

spanduk – spanduk diseluruh badan jalan, berbagai poster juga baliho 

memenuhi seluruh sudut kota yang sebenarnya cukup begitu banyak memiliki 

dampak baik positif dan negative di dalamnya. Sekarang, seiring berjalannya 

waktu, dan perkembangan tekonologi komunikasi yang juga begitu pesat, 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang  munculnya media-media 

baru menjadikan terjadinya  pergeseran dalam upaya menarik simpati 

masyarakat untuk  memilih dalam pemilu. 

Dalam waktu dekat ini, Indonesiaakan merayakan salah satu pesta 

demokrasi terbesar untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru 

untuk masa jabatan selanjutnya. Dari beberapa capres dan cawapres telah  

mulai  melakukan cara untuk menarik perhatian massa untuk memlih pada 

pemilu. Berbagai cara mulai dari cara-cara lama seperti penggunaan baliho, 

menyebarkan berbagai poster juga umbul-umbul. Muncul diberbagai acara 

televisi dengan berbagai pencitraan yang dilakukan oleh seluruh pasangan 

capres dan cawapres. 

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis  memilih isu politik dan 

perkembangan teknologi komunikasi yang akan dibahas dalam penelitian ini 

secara lebih mendetail.Untuk itu disini Peneliti mengangkat judul 

“PENCITRAAN ARIF CAHYADI DALAM FILM REPUBLIK TWITTER”. 

Menurut peneliti film Repulik Twitter ini walaupun cuma film fiksi tapi 
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sangat menarik karena tema yang diangkat sangat sesuai dengan fenomena 

sosial yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu jejaring sosial yang sedang 

sangat booming dan adanya pergeseran bentuk budaya tentang bagaimana 

media sosial itu dimanfaatkan untuk media pencitraan yang erat kaitannya 

dengan nuansa politik yang sedang berkembang akhir-akhir ini karena adanya 

moment pemilihan kepala pemerintahan.  

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebuah 

permasalahan yaitu “Bagaimanakah makna pencitraan Arif Cahyadi dalam film 

Republik Twitter ? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan makna pencitraan Arif Cahyadi dalam film Republik 

Twitter. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Menjadi landasan dan Gambaran penelitian bagi peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan penelitian tentang semiotika film.  

b. Untuk memperkaya kajian di bidang ilmu komunikasi, Khususnya 

mengenai pengaruh media massa terhadap masyarakat 
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2, Manfaat Praktis 

a. Memberi wacana baru tentang pentingnya peran kritik, saran, dan 

pesan dalam sebuah karya film bagi dunia perfilman di Indonesia  

b. Dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi penonton, 

khususnya para praktisi film agar lebih dapat memperhatikan tema 

yang harus sesuai dengan isi film tersebut.  

E..Tinjauan Pustaka 

E.1 Penelitian sebelumnya 

Dalam penulisan skripsi kali ini penulis merujuk pada skripsi-skripsi yang 

terlebih dahulu membahas tentang semiotik. Diantaranya adalah analisis semiotik  

tentang pencitraan pemerintah pada iklan rokok sampoerna A mild  oleh Aan 

Nugroho komunikasi UMM tahun 2006 yang sama- sama meneliti tentang 

semiotika dan pencitraan namun ada perbedaan teori dengan yang  penulis 

lakukan. Penelitian tersebut menggunakan teori Roland Barthes, sedangkan 

penelitian ini menggunakan teori semiotik Charles Sanders Pierce yang membagi 

objeknya kepada ikon, indeks, dan symbol disini peneliti memilih model Pierce 

karena model ini sangat relevan dengan penelitian ini dibandingkan j ika peneliti 

menggunakan model Barthes yang berkaitan dengan mitos,  karena konsep Pierce 

seperti ikon, indeks, symbol akan memberikan banyak prespektif serta tidak 

diragukan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara tanda cerita 

film itu menjadi efektif 
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Kemudian penulis juga menjadikan skripsi tentang Konstruksi Pencitraan 

Capres Melalui Iklan Politik ( analisis semiotik iklan  kampanye Sby-Boediono 

versi “Profil Singkat” di Televisi) oleh Yadri yaldi tahun 2010. Persamaan dari 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan semiotika dan membedah tentang 

sebuah pencitraan tetapi ada perbedaan yaitu pada teori yang digunakan oleh 

Yadri adlah teori Roland barthes sedangkan disini peneliti menggunakan teori 

segitika makna milik Charles Sanders pierce. Peneliti disini juga membedakan 

sisi menariknya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni penelitian 

mengangkat pergeseran bentuk budaya pencitraan yang saat ini diciptakan atau 

dibentuk melalui media sosial twitter yang erat kaitannya engan nuansa politik 

yang ada di Indonesia. 

Selain kedua penelitian itu peneliti juga menjadikan skripsi dengan judul 

Pencitraan Presiden Dalam Karya Fotografi (analisis semiotik foto Presiden 

Bambang Yudhoyonodan Megawati Soekarno Putri pada buku A split second, 

spilt moment A, Karya julian sihombing) oleh M. Firman Unggul Prabowo pada 

tahun 2012, dalam penelitian ini sama-sama meneliti tentang adanya sebuah 

pencitraan seseorang namun perbedaannya adalah mengenai obyek yang diteliti 

dan juga model semiotika yang digunakan. Sisi orisinalitas dari penelitian ini 

dibandingkan dengan yang lain adalah bentuk pencitraan melalui media sosial 

twitter yang dianggap sebagai sesuatu yang baru dan masih jarang ditemui dan 

menarik ketika pencitraan itu dikaitkan dengan moment politik yang terjadi di 

Indonesia akhir-akhir ini. 
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E.2  Film  

E.2.1  Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, Pool 

mendefinisikan komunikasi massa sebagai komunikasi yang berlangsung dalam 

situasi interposed ketika antara sumber dan penerima tidak terjadi kontak secara 

langsung, pesan-pesan komunikasi mengalir kepada penerima melalui saluran-

saluran media massa, seperti surat kabar, majalah, radio, film atau televisi 

(Wiryanto, 2000 : 3). 

Film lahir di penghujung abad ke-19 sebagai bentuk dari perkembangan 

teknologi yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison dan Lumiere Bersaudara 

yang kemudian disebut gambar bergerak (motion picture) alias film. Film juga 

semakin mengekalkan apa yang telah dilakukan manusia selama beribu-ribu tahun, 

yakni menyampaikan kisah, yang diceritakan tentu saja perihal kehidupan. Eric 

Sasono menulis, dibandingkan media lain, film memiliki kemampuan untuk 

meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari(Irwansyah, 2009 

: 12). 

E.2.2  Pengertian dan Unsur Pembentuk Film 

Film, secara umum dapat dibagi atas dua unsur dikutip Himawan pratista  

(2008:1) yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Dua unsur tersebut saling 

berinteraksi dan berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk sebuah film. 

Masing-masing unsur tersebut tidak akan dapat membentuk film jika hanya berdiri 
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sendiri. Bisa kita katakan bahwa unsur naratif adalah bahan (materi) yang akan 

diolah, sementara unsur sinematik adalah cara (gaya) untuk mengolahnya.  

Dalam film cerita, unsur naratif adalah perlakuan terhadap cerita filmnya. 

Sementara unsur sinematik atau juga sering di istilahkan gaya sinematik 

merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film. Unsur sinematik terbagi menjadi 

empat elemen pokok yakni, mise-en scene, sinematografi, editing dan suara. 

Masing-masing elemen sinematik tersebut juga saling berinteraksi dan 

berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk gaya sinematik secara utuh.  

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

cerita  tidak mungkin lepas dari unsur naratif. Setiap cerita pasti memiliki unsur-

unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu serta lainya.Seluruh elemen 

tersebut membentuk unsur naratif secara keseluruan. Elemen-elemen tersebut 

saling berinteraksi serta berkesinambugan satu sama lain untuk membentuk 

sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan. Seluruh jalinan 

peristiwa tersebut terikat oleh sebuah aturan yakni hukum kausalitas, (logika 

sebab-akibat).  Aspek kausalitas bersama unsur-unsur dan waktu adalah elemen-

elemen pokok pembentuk naratif. 

Sedangkan unsur sinematik lebih ke aspek-aspek teknis dalam produksi 

sebuah film.Mise-en-scene adalah segala hal yang berada di depan kamera.  Film 

memiliki banyak jenis termasuk film cerita pendek yang berdurasi di bawah 60 

menit, film cerita pendek banyak dijadikan batu loncatan untuk kemudian 
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memproduksi cerita panjang.Sedangkan film cerita panjang memiliki durasi 60 

menit lazimnya berdurasi 90-100 menit (Effendy, 2002:13). 

E.2.3 Jenis-Jenis Film  

Menurut Himawan Pratista (2008: 4-8) film dibedakan menjadi tiga jenis, 

yakni: 

1. Film dokumenter  

Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa dan 

lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu peristiwa atau 

kejadian namun merekam peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi atau 

otentik.Tidak seperti film fiksi, film dokumenter tidak memiliki plot namun 

memiliki struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau argumen dari 

sineasnya. Film dokumenter juga tidak memiliki tokoh protagonis dan 

antagonis konflik, serta penyelesaian seperti halnya film fiksi.Struktur 

bertutur film dokumenter umumnya sederhana dengan tujuan agar 

memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai fakta-fakta yang 

disajikan. 

2. Film fiksi  

Film fiksi terikat oleh plot.Dari sisi cerita, film fiksi sering mengunakan cerita 

rekaan di luar kejadian nyata serta memiliki konsep pegadeganan yang telah 

dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat hukum kausalitas. 

Cerita biasanya juga memiliki karakter protagonis dan antagonis, masalah dan 

konflik, penutupan, serta pola pembangunan cerita yang jelas. Film fiksi yang 
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berada di tengah-tengah dua kutub, nyata dan abstrak, sering kali memikiki 

tendensi ke salah satu kutubnya, baik secara naratif maupun sinematik.  

3. Film Eksperimental 

Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan dua 

jenis film lainya. Para sineas eksperimental umumnya bekerja di luar industri 

film utama (mainstream) dan bekerja pada studio independen atau 

perorangan. Mereka umumnya terlibat penuh dalam seluruh produksi  filmnya 

sejak awal hingga akhir. Film eksperimental tidak memiliki plot namun tetap 

memiliki struktur. Struktur sangat dipengaruhi oleh insting subjektif sineas 

seperti gagasan, ide, emosi, serta pegalaman batin. Film eksperimental juga 

umumnya tidak bercerita tentang apapun bahkan kadang menentang 

kausalitas.Film-film eksperimental umumnya berbentuk abstrak dan tidak 

mudah dipahami. 

E.2.4 Klasifikasi Film 

Genre berasal dari bahasa perancis yang bermakna “bentuk” atau “tipe”, 

kata genre sendiri megacu pada istilah biologi yakni. Genus, sebuah klasifikasi 

flora dan fauna yang tingkatanya berada di atas spesies dan di bawah 

family.Genus mengelompokan beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri 

fisik tertentu. Dalam film, genre dapat di definisikan sebagai jenis atau klasifikasi 

dari sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama (khas) seperti setting, 

isi dan subjek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, 

situasi, ikon, mood, serta karakter. Klasifikasi tersebut menghasilkan genre-genre 
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populer  seperti aksi, petualagan, drama, komedi, horor, western, thriller, film noir 

dan sebagainya. Fungsi genre adalah untuk memudahkan klasifikasi sebuah film 

sesuai dengan spesifikasinya (Himawan Pratista, 2008:10).  

Kebanyakan film merupakan kombinasi dari beberapa genre 

sekaligus.Kombinasi genre dalam sebuah film sering di istilahkan genre hibrida 

(campuran) walapun begitu film tetap memiliki genre yang dominan. Genre juga 

dapat dibagi menjadi beberapa  bagian  khusus. Seperti genre induk primer, genre 

induk sekunder, serta genre khusus (Himawan Pratista, 2008:11-12). 

1. Genre Induk Primer 

Genre induk primer merupakan genre-genre pokok yang telah ada dan 

populer sejak awal perkembagan sinema era 1900-an hingga 1930-an. Bisa kita 

katakan bahwa setiap film pasti mengandung setidaknya satu genre induk primer 

namun lazimnya sebuah film adalah kombinasi dari beberapa genre induk 

sekaligus. Tidak semua genre induk primer populer dan sukses dari masa ke 

massa. (Himawan Pratista 2008:13).  

a. Aksi  

Film aksi berhubugan dengan adegan-adegan aksi fisik seru, menegangkan, 

berbahaya, nonstop dengan tempo yang cepat.Genre aksi adalah genre yang 

paling adaptif degan genre lainya. 
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b. Drama  

Film drama umumnya berhubugan dengan tema cinta, cerita setting, karakter 

serta suasana yang memotret kehidupan nyata. Dan genre yang paling banyak 

di produksi karena jangkauan ceritanya yang sangat luas. 

c. Epik Sejarah 

Genre ini umumnya mengambil tema periode masa silam (sejarah) dengan 

latar sebuah kerajaan, peristiwa atau tokoh besar yang menjadi mitos, legenda 

atau bibilkal. 

d. Fantasi 

Film fantasi berhubugan dengan tempat, peristiwa, serta karakter yang tidak 

nyata. Film fantasi berhubungan dengan unsur magis, mitos, negri dongeng, 

imajinasi, halusinasi, serta alam mimpi.  

e. Fiksi Ilmiah 

Film fiksi ilmiah berhubugan dengan masa depan, perjalanan angkasa luar, 

percobaan ilmiah, penjelajahan waktu, investasi, atau kehancuran bumi. Fiksi 

ilmiah juga sering berhubungan dengan teknologi serta kekuatan yang berada 

di luar jangkauan teknologi masa kini.  

f. Horor  

Film horor memiliki tujuan utama memberikan efek rasa takut, kejutan serta 

teror yang mendalam bagi penontonya.Film horor umumnya mengunakan 

karakter-karakter antagonis non manusia yang berwujud fisik yang 

menyeramkan. 
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e.  Komedi 

komedi adalah jenis film yang mengundang tawa bagi penontonya. Film 

komedi biasanya berupa drama ringan yang melebih- lebihkan aksi, situasi, 

bahasa, hingga karakternya. 

g. Kriminal dan gangster  

Film-film kriminal dan gangster berhubungan dengan aksi-aksi kriminal 

seperti, perampokan bank,  pencurian pemerasan,  perjudian, pembunuhan, 

persaingan antar kelompok, serta aksi kelompok bawah tanah yang bekerja di 

luar sistem hukum.  

h. Musikal  

Genre musikal adalah film yang mengkombinasi unsur musik, lagu, tari 

(dansa), serta gerak (koreografi).Lagu-lagu dan tarian biasanya mendominasi 

sepanjang film dan biasanya menyatu dengan cerita.Pengunaan musik dan 

lagu bersama liriknya biasanya mendukung jalanya alur cerita.  

i. Petualangan  

Film petualangan berkisah tentang perjalanan, eksplorasi, atau ekspedisi ke 

suatu wilayah asing yang belum pernah tersentuh.Film-film petualangan 

selalu meyajikan panorama alam eksotis seperti hutan rimba, pegunungan, 

savana, serta pulau terpencil.  

j. Perang 

Genre perang mengagkat tentang tema kengerian serta teror yang ditimbulkan 

oleh aksi perang.Film-film perang umumnya menampilkan adegan 
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pertempuran seru baik di darat, laut, atau pun udara.Film-film perang biasanya 

memperlihatkan kegigihan, pegorbanan para tentara dalam melawan musuh-

musuh mereka. 

k. Western 

Western adalah genre orisinil milik amerika.Tema film western umumnya 

seputar konflik antara pihak baik dan jahat.  Karakter dalam genre  ini adalah 

koboi, indian kavaleri, sheriff.. 

E.3 Teori Semiotika 

Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis tang mengkaji 

tanda. Pada dasarnya teori semiotika mempelajari bagaimana memaknai suatu hal 

atau objek-objek.Menurut Umberco, semiotika komunikasi ialah semiotika yang 

menekankan pada aspek produksi tanda dari pada sistem tanda . Semiotika 

komunikasi bertumpu pada pekerja tanda yang memiliki tanda dari bahan baku 

tanda-tanda yang mengkombinasikannya dalam rangka memproduksi sebuah 

ekspresi bahasa bermakna.Menurut pemikiran Saussure yang paling penting 

dalam konteks semiotik adalah pandangan mengenai tanda, yaitu bahwa letak 

tanda dalam konteks komunikasi manusia dengan melakukan pemilahan antara 

apa yang disebut signifier ( petanda ) dan signified ( pertanda ). Signifer adalah 

bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna ( aspek material ), yakni apa 

yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signifed merupakan gambaran 

mental, yaitu pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa ( Sobur, 2003 : 125 ) 
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Pendekatan terhadap tanda-tanda menurut ahli ialah yang pertama, 

pendekatan didasarkan pada pandangan Ferdinan de saussure yang menyatakan 

bahwa tanda-tanda disusun dari dua elemen yaitu aspek citra tentang bunyi ( 

semacam kata atau representasi visual dan sebuah konsep dimana citra bunyi 

disandarkan. Saussure juga menambahkan bahwa kombinasi kosep dan citra 

bunyi sebagai tanda, namun dalam penggunaan dengan menggunakan istilah 

umum yaitu menggunakan citra bunyi saja.  Kedua, pendekatan tanda didasarkan 

pada pandangan filsuf dan pemikir Amerika yaitu Charles Sandhers Pierce, yaitu 

bahwa tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya 

memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda atau karena ikatan konvensional  

dengan tanda-tanda tersebut (Sobur, 2003 : 31).  

Film umumnya dibangun dengan sebuah ideologi sang sutradara yang 

akhirnya membentuk tanda atau simbol yang akan mewarnai cerita didalamnya. 

Ideologi muncul pada abad-18 oleh Destut de Tray yaitu merupakan istilah yang 

menunjukkan pada ilmu tentang gagasan. De tray menambahkan bahwa ideologi 

pertama-tama dimunculkan untuk membangun suatu system pengetahuan, yaitu 

science of ideas (Sobur, 2003 : 211). Dilihat dari segi ilmu sosial, Ideologi 

dikenal dengan dua pengertian yang pertama yaitu, ideologi secara fungsional 

diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang 

masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Kedua, ideologi secara 

struktural yang diartikan sebagai sistem kebenaran, seperti gagasan dan formula 
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politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa (Sobur, 

2003 : 216) 

E.3.1 Semiotika dan Film 

Film merupakan transformasi dari gambaran-gambaran kehidupan 

manusia. Kehidupan manusia penuh dengan simbol yang mempunyai makna dan 

arti berbeda, dan lewat simbol tersebut film memberikan makna yang lain lewat 

bahasa visualnya. Film juga merupakan sarana ekspresi indrawi yang khas dan 

efisien, aksi dan karateristik yang dikomunikasikan dengan kemahiran 

mengekspresikan image yang ditampilkan dalam film yang kemudian 

menghasilkan makna tertentu yang sesuai konteksnya.  

Teks merupakan kajian dalam analisis bahasa Film, yaitu teks dijelaskan 

sehingga sistem penandaan ( signifiying system ) ( Turner, 1999:48 ). Film 

sebagai teks akan memberikan makna – makna sehingga film dapat dijadikan 

media untuk mengkonstruksikan pandangan seseorang terhadap suatu kejadian di 

masyarakat. Image, dalam film tidak berada dalam hubungan yang sewenang-

wenang terhadap obyeknya, sebuah image tetaplah image yang selain dirinya 

sendiri. Image yang termotivasi artinya adalah signifier ditentukan oleh signified, 

tanda yang termotifikasi merupakan suatu yang sangat ikonis. ( Turner, 1999:15 ).  

Konsep Pierce seperti ikon, indeks, symbol akan memberikan banyak 

prespektif. Analisis yang mempergunakan pengertian naratologis, tidak diragukan 

dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana cara tanda cerita film itu 

menjadi efektif. Film menuturkan ceritanya dengan cara khususnya sendiri. 
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Kekhususan film adalah mediumnya, cara pembuatannya dengan kamera dan 

pertunjukannya dengan proyektif dan layar.  

E.3.2Pemahaman Film dan Makna Pesan di Dalamnya 

Film merupakan alat komunikasi massa yang muncul pada akhir abad ke-19. 

Film merupakan alat komunikasi yang tidak terbatas ruang lingkupnya dimana di 

dalamnya menjadi ruang ekspresi bebas dalam sebuah proses pembelajaran 

massa. Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, yang 

membuat para ahli film memiliki potensi untuk mempengaruhi membentuk suatu 

pandangan dimasyarakat dengan muatan pesan di dalamnya.Hal ini didasarkan 

atas argument bahwa film adalah potret dari realitas di masyarakat. Film selalu 

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan 

kemudian memproyeksikanya ke dalam layar ( Sobur, 2003 : 127 ). 

Film sebagai suatu bentuk karya seni, banyak maksud dan tujuan yang 

terkandung di dalam pembuatannya.Hal ini dipengaruhi juga oleh pesan yang 

ingin disampaikan oleh pembuat film tersebut. Meskipun cara pendekatannya 

berbeda, dapat dikatakan setiap film mempunyai suatu sasaran, yaitu menarik 

perhatian orang terhadap muatan masalah-masalah yang dikandung. Selain itu 

film dirancang untuk melayani keperluan publik terbatas maupun publik tak 

terbatas ( Sumarno, 1996 : 10 ). Hal ini disebabkan pula adanya unsur ideologi 

dari pembuat film diantaranya unsur budaya, sosial, psikologis, penyampaian 

bahasa film, dan unsur yang menarik ataupun merangsang imajinasi khalayak ( 

Irawanto, 1999 : 88 ). 



19 
 

Sedangkan definisi makna yang dikemukakan Brown adalah sebagai 

kecenderungan total untuk menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk 

bahasa. Wendell Jhonson menambahkan pandangannya  terhadap ihwal teori 

dalam konsep makna di antaranya: 

1. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata – kata 

melainkan pada manusia, dalam hal ini kita menggunakan kata kata untuk 

mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Kata – kata tidak secara 

lengkap dan sempurna menggambarkan makna yang kita maksud, demikian pula 

makna yang didapat pendengar dari pesan – pesan kita amati berbeda dengan 

makna yang ingin kita komunikasikan.  

2. Makna berubah. Kata – kata relatif statis, makna dari kata – kata terus berubah, 

dan ini khususnya terjadi pada dimensi emosional dari makna.  

3. Makna membutuhkan acuan. Komunikasi mengacu pada dunia nyata, 

komunikasi hanya masuk akal bilamana ia mempunyai kaitan dengan dunia atau 

lingkungan eksternal 

4. Penyingkatan yang berlebihan akan mengubah makna. Berkaitan dengan 

gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi yang 

timbul akibat penyingkatan berlebihan tanpa mengaitkannya dengan acuan yang 

kongkrit dan dapat diamati.  

5. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam 

suatu bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas, karena itu suatu kata 
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mempunyai banyak makna, hal ini dapat menimbulkan masalah bila sebuah kata 

diartikan secara berbeda oleh dua orang yang sedang berkomunikasi.  

6. Makna dikomunikasikan hanya sebagian. Makna yang kita peroleh dari suatu 

kejadian bersifat multi aspek dan sangat kompleks, tetapi hanya sebagian saja dari 

makna – makna ini yang benar – benar dapat dijelaskan.( Sobur, 2003 : 256 -259 ) 

Teori yang bisa digunakan dalam memecahkan makna ungkapan dengan 

cara mengidentifikasi sesuatu adalah dengan teori Ideasonal ( The Ideational 

Theory ). Menurut Alston teori Ideasonal menghubungkan makna dengan suatu 

idea atau representasi psikis yang ditimbulkan kata atau ungkapan tersebut kepada 

kesadaran atau bisa dikatakan teori ini mengidentifikasi makna dengan gagasa n 

yang ditimbulkan oleh suatu ungkapan. Teori ini melatarbelakangi pola pikir 

orang mengenai bahasa sebagai suatu instrumen atau alat bagi komunikasi 

pikiran, sebagai gambaran fisik dan eksternal dari suatu keadaan internal, 

bilamana orang menetapkan suatu kalimat sebagai suatu rangkaian kata-kata yang 

mengungkapkan suatau pikiran yang lengkap. Bahasa hanya dipandang sebagai  

alat atau gambaran lahiriah dari gagasan atau pikiran manusia ( Sobur, 2003 : 

260-261 ). 

Tatkala media dikendalikan oleh berbagai kepentingan idiologis, media 

sering dituduh sebagai perumus realitas sesuai dengan ideologi yang 

melandasinya. Artinya sebuah ideologi itu menyusup dan menanamkan 

pengaruhnya lewat media secara tersembunyi dan mengubah pandangan setiap 

orang secara tidak sadar ( Sobur, 2003 : 113 ). Media bukan cuma menentukan 
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realitas seperti apa yang akan dikemukakan namun media juga harus bisa 

memilah siapa yang layak dan tidak layak masuk menjadi bagian dari realitas itu. 

Dalam hal ini media bisa menjadi control yang bisa mempengaruhi bahkan 

mengatur isi pikiran dan keyakinan di dalam masyarakat.  

E.4.Pencitraan  

Citra adalah tujuan utama, dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai oleh dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau public 

relation. Pengertian citra itu sendiri abstrak dan tidak dapat diukur secara 

matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk 

(Rosady, 2005: 75). Sedangkan menurut Seitel, Citra perusahaan adalah fragile 

commodity( Komoditas yang rapuh atau mudah pecah, Namun kebanyakan 

perusahaan juga meyakini bahwa citra perusahaan yang positif adalah esensial, 

sukses yang berkelanjutan dan dalam jangka panjang ( Soemirat, 2002 : 126).  

Ada empat komponen citra yaitu persepsi, kognisi, motivasi dan sikap yang 

diartikan sebagai citra individu terhadap rangsangan, yaitu : 

1. Persepsi diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsure lingkungan  

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan 

2. Kognisi yaitu suatu keyakinan dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini 

akan timbul apabila individu telah mengerti rangsangan tersebut, sehingga 

individu harus diberikan informasi- informasi yang cukup yang dapat 

mempengaruhi kognisinya. 
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3. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu guna mencapai suatu tujuan.  

4. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu ( 

Soemirat dan Ardianto, 2002 :115-116). 

Perkembangan komunikasi tidak memungkinkan lagi bagi suatu organisasi 

untuk menutup-nutupi suatu fakta. Dalam menjaga reputasi atau citra lembaga 

atau perusahaan yang diwakilinya, para anggota dituntut untuk mampu 

menjadikan orang lain memahami suatu pesan. Menurut Jefkins 1992, terdapat 

beberapa jenis citra (image), diantaranya ialah:  

1. Citra Bayangan (mirror image) 

Citra bayangan merupakan sebuah citra yang dianut oleh seseorang 

dalam memaknai pandangan orang luar terhadap organisasi.Citra ini 

sering tidak akurat dan dianggap sebagai sebuah ilusi, sebagai akibat dari 

sedikitnya informasi, pengetahuan, ataupun pemahaman yang dimiliki 

oleh kalangan dalam organisasi itu tentang pendapat ataupun pandangan 

pihak luar. Citra ini cenderung positif, bahkan terlalu positif, karena kita 

sering membayangkan hal yang hebat mengenai diri sendiri dan kita 

meyakini bahwa orang lain juga memiliki pendapat yang kalah hebat 

tentang diri kita. 
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2. Citra yang berlaku (current image) 

Citra yang berlaku (current image) adalah sesuatu citra atau 

pandangan yang melekat pada pihak-pihak luar mengenai suatu 

organisasi. Namun, citra ini pun memiliki ketidakakuratan yang sama 

dengan citra bayangan, karena semata-mata terbentuk hanya dari 

pengalaman dan pengetahuan orang luar yang biasanya tidak memadai. 

Biasanya, Citra ini cenderung negatif.Citra ini sangat ditentukan oleh 

banyak sedikitnya informasi yang dimiliki oleh penganut atau mereka 

yang mempercayainya. 

3. Citra harapan (wish image) 

Citra harapan (wish image) adalah suatu citra yang diinginkan oleh 

pihak manajemen. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang 

sebenarnya. Biasanya citra yang diharapkan lebih baik dari citra yang 

sebenarnya.Citra yang diharapkan itu biasanya dibentuk atau dirumuskan 

dan dirumuskan dan diperjuangkan saat menyambut sesuatu yang baru, 

yakni ketika khalayak belum memiliki banyak pengetahuan yang 

memadai. 

4. Citra perusahaan (corporate image) 

Citra perusahaan adalah citra organisasi secara kesulurahan, jadi 

bukan citra atas suatu produk dan pelayananya. Citra tersebut terbentuk 

oleh banyak hal, yang mana salah satunya adalah kesediaan itu, sebuah 

citra perusahaan merupakan sebuah pandangan atau sebagai kesan 
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seseorang terhadap segala aktivitas perusahaan, termasuk salam 

pelaksanaan tanggung jawab social. Citra perusahaan dapat dibentuk 

dengan cara mengidentifikasi keinginan masyarakat tentang citra 

perusahaan. 

5. citra majemuk (multiple image) 

setiap perusahaan atau organisasi memiliki banyak karyawan, 

mereka pasti memunculkan citra yang belum tentu sama dengan citra 

organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Jumlah citra yang dimiliki 

perusahaan dapat dikatakan sebanyak jumlah pegai yang dimikinya. 

Variasi citra perlu ditekan seminimal mungkin dengan citra perusahaan 

seutuhnya harus ditegakkan (jefkins, 1992 : 17-20). 

 

Dalam kajian dibidang politik  dijelaskan pula bahwa citra merupakan 

segala hal yang berkaitan dengan situasi keseharian seseorang; menyangkut 

pengetahuan, perasaan dan kecenderungannya terhadap sesuatu. Sehingga citra 

dapat berubah seiring dengan perjalanan waktu. Teori image building 

menyebutkan bahwa, citra akan terlihat atau terbentuk melalui proses 

penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke saringan perhatian (attention 

filter), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat dilihat dan dimengerti 

(perseived message), yang kemudian berubah menjadi persepsi dan akhirnya 

membentuk citra. 
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Lebih jauh, (Nimmo, 2000:6-7) menyebutkan bahwa, citra seseorang 

tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan dan kesucian subjektif 

akan memberi kepuasan baginya, yang paling tidak memiliki tiga kegunaan, 

yaitu: 

1. Betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap, pengetahuan orang 

tentang politik, memberi jalan pada seseorang untuk memahami 

sebuah peristiwa politik tertentu. 

2. Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik 

menyajikan dasar untuk menilai objek politik. 

3. Citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya dengan 

orang lain.  

Sebagai bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik memang dilakukan 

secara persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat 

dengan pemilih. Corner dan Pels  mencatat baik figur-figur yang bersih maupun 

bermasalah (notorious) sama-sama secara substansial bekerja keras membangun 

citra politik untuk mempengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi faktor 

paling menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye.  

Citra di dalam politik sebenarnya lebih dari sekedar strategi untuk 

menampilkan kandidat kepada para pemilih.Tetapi juga berkaitan dengan kesan 

yang dimiliki oleh pemilih baik yang diyakini sebagai hal yang benar atau 

tidak.Artinya, citra lebih dari sekedar pesan yang dibuat oleh kandidat ataupun 

gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra merupakan negosiasi, evaluasi 
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dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam sebuah usaha bersama. Dengan 

kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidat berdasarkan interaksi atau 

kesalingbergantungan antara yang dilakukan oleh kandidat dan pemilih. Dengan 

demikian citra adalah transaksi antara strategi seorang kandidat dalam 

menciptakan kesan personal dengan kepercayaan yang sudah ada dalam benak 

para pemilih. 

Pencitraan yang semula identik dengan kegiatan kehumasan (public 

relations) dalam dunia bisnis dan ekonomi, kini merambah hampir ke semua 

bidang kehidupan.Dunia politik dan hiburan adalah dunia yang kini lekat dengan 

pencitraan.Pencitraan adalah upaya untuk membangun kesan publik (citra) 

terhadap diri atau perusahaan sesuai dengan harapan diri.Citra adalah kesan, 

perasaan, gambaran dari publik terhadap perusahaan atau organisasi; kesan yang 

dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi ( Soemirat dan 

Ardianto, 2002:112). 

Saat ini, hampir semua pihak yang berkepentingan dengan opini publik 

menyadari pentingnya mengelola citra. Citra yang positif diyakini akan 

mendatangkan respon yang positif pula dari publik terhadap perusahaan, orang 

atau organisasi, dan sebaliknya citra  yang buruk akan menjauhkan.Pencitraan 

tidak lagi hanya sekedar upaya membangun citra positif terhadap institusi, produk 

atau seseorang melalui peningkatan kualitas produk maupun pelayanan, 

melainkan bila perlu melakukan “manipulasi” agar sesuatu yang dicitrakan 

tersebut “tampak” bagus. Ketika pemaknaan kedua yang lebih dominan maka 
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tidak salah jika kemudian masyarakat cenderung “alergi” ketika mendengar istilah 

pencitraan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian citra adalah: (1) kata 

benda: gambar, rupa, gambaran; (2) gambaran yang dimiliki orang banyak 

mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk; (3) kesan mental atau 

bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat, dan 

merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa atau puisi. Frank Jefkins 

dalam bukunya Public Relations Technique, mengartikan citra sebagai kesan 

seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul sebagai hasil dari 

pengetahuan dan pengalamannya.Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya, Psikologi 

Komunikasi menyebutkan bahwa citra adalah penggambaran tentang realitas dan 

tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia menurut persepsi (dalam 

Soemirat dan Ardianto, 2002: 114). 

Pada dasarnya, setiap orang atau perusahaan menginginkan citra yang sesuai 

dengan harapannya. Oleh karena itu, mereka akan berusaha mengarahkan agar ke 

empat jenis citra lainnya dapat memenuhi harapan mereka dengan cara 

melakukan pembentukan citra atau pencitraan. Hingga tataran ini dapat 

disimpulkan bahwa pencitraan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau 

perusahaan untuk membuat pihak lain dapat memiliki kesan tentang diri atau 

perusahaan mereka ( citra ) sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu 

pencitraan bisa dikatakan pula sebagai kegiatan pembentukan citra atau kegiatan 
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membangun citra (image building) agar orang lain dapat memberikan kesan 

positif terhadap diri maupun perusahaan.  

Pencitraan menurut sebagian orang adalah sebuah gambaran atau persepsi 

seseorang atau banyak orang terhadap sesorang atau organisasi berkaitan dengan 

tampilan atau perilaku sesorang atau organisasi berkaitan dalam kondisi tertentu 

dan sesuai realita. Pencitraan juga memiliki beberapa unsur yaitu adanya subject 

pencitraan (pribadi atau non pribadi), adanya object pencitraan (peristiwa/ kondisi 

si pribadi atau non pribadi), adanya tujuan pencitraan dalam arti memberi 

gambaran / persepsi yang baik terhadap subject pencitraan. Untuk melihat sesuatu 

itu pencitraan apabila perilaku yang baik dipublikasikan, baik sengaja maupun 

tidak sengaja dan yang bukan pencitraan apabila apabila prilaku yang baik tidak 

dipublikasikan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Pada dasarnya ada dua 

macam pencitraan yaitu pencitraan yang disengaja, contohnya berbicara 

dihadapan banyak wartawan atau melakukan tidakan yang baik secara langsung 

dihadapan banyak orang, sedangkan pencitraan yang tidaksengaja contohnya 

adalah ketika diketahui atau tidak oleh Fatin ternyata para fans berat Fatin 

berlomba- lomba melakukan pencitraan terhadap sang idola. (Damayanti, 2012). 

Dalam konteks pencitraan, ketika kita membuat simpulan sementara atas 

pertanyaan pertama, bahwa pencitraan adalah proses untuk mendapatkan citra 

sesuai dengan harapan kita. Maka pertanyaannya kemudian adalah bagaimana 

proses itu dilakukan? Bagaimana citra yang diharapkan itu bisa kita dapatkan? 

Secara deduktif, upaya mencari jawaban atas pertanyaan ini bisa dimulai dari 



29 
 

jawaban ontologis tentang hakikat citra.Citra adalah kesan yang timbul karena 

pemahaman atas sesuatu (Kasali, 1994: 28).  

Pemahaman itu sangat tergantung pada jumlah informasi yang dimiliki 

ataupun pengalaman yang dimiliki terhadap sesuatu itu. Sebagai ilustrasi, seorang 

adik akan memberikan kesan positif terhadap kakaknya yang menjadi pengamen 

jalanan, karena dia tahu persis bahwa kakaknya melakukan pekerjaan itu secara 

halal untuk membantu kebutuhan keluarganya. Sementara para pengendara jalan 

akan memberikan kesan negatif karena hanya mengetahui sedikit bahwa 

pengamen itu sudah mengganggu pengguna jalan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, 

dapat dibuat simpulan bahwa kunci dari pencitraan terletak pada proses kognitif, 

bagaimana membuat publik memahami diri kita atau perusahaan kita sesuai 

dengan yang kita harapkan. Untuk itu perlu diberikan informasi yang lengkap dan 

memadai sehingga mereka bisa memiliki pemahaman yang benar tentang diri dan 

perusahaan kita. 

Terkait dengan hal demikian, ( Jefkins, 1992: 20) menyebutkan bahwa 

pemolesan citra mungkin bisa mendatangkan keuntungan dalam jangka pendek, 

namun itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kerugian jangka panjang yang 

dapat ditimbulkannya. Sebagai contoh, pada masa kampanye para calon berlomba 

untuk memoles citra dirinya sebaik mungkin. Dalam jangka pendek mungkin ia 

bisa mendapat keuntungan berupa suara atau bahkan kemenangan. Namun jika 

citra yang ditampilkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang 
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sesungguhnya, lambat laun dalam jangka panjang publik akanmengetahui dan 

bukan tidak mungkin akan menyebabkan kerugian yang luar biasa bagi dirinya.  

Oleh karena itu, jika menggunakan prinsip kehumasan yang sesungguhnya 

berorientasi pada pelayanan publik, pencitraan seyogyanya dilakukan dengan 

didasari oleh kejujuran(Moore, 2004: 7).Menyebutkan bahwa humas adalah 

filsafat sosial dari manajemen yang meletakkan kepentingan masyarakat lebih 

dulu pada segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku organisasi. Dengan 

demikian, jika kita mengetahui bahwa ada yang kurang atau salah pada diri atau 

perusahaan kita maka perbaiki, benahi, tingkatkan kualitas diri atau perusahaan 

kita dan kemudian penuhi kebutuhan informasi publik tentang diri atau 

perusahaan atauorganisasi kita secara lengkap sehingga citra positif pun akan kita 

peroleh tanpa harus melakukan pembohongan publik.  

F. METODE PENELITIAN 

F.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 

penelitian dengan paradigma interpretatif untuk memahami fenomena sosial yang 

memfokuskan pada alasan tindakan sosial. Oleh karena itu penelitian ini juga 

disebut dengan penelitian yang bersifat subjektif, dengan tujuan untuk 

mengekplorasi obyek penelitian sehingga nantinya akan didapatkan pesan dan  

maksud pada setiap bagian dari obyek yang diteliti.  
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F.2 Metode penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

semiotika dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Semiotika adalah suatu 

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

yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di kehidupan ini, di tengah-

tengah manusia dan bersama dengan manusia. Semiotika, atau dalam istilah 

Barthes, semiologi pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 

(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to signify) dalam hal ini tidak 

dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicat). Memaknai 

berarti bahwa obyek-obyek tidak hanya membawa informasi, dalam hal mana 

obyek-obyek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem 

berstruktur dari tanda ( Barthes, 1988:179).  

Analisis semiotika modern dikembangkan oleh Ferdinand De Saussure, 

ahli linguistik dari benua Eropa dan Charles Sanders Pierce, seorang filosof asal 

benua Amerika. Saussure menyebut ilmu yang dikembangkannya semiologi yang 

membagi tanda menjadi dua komponen yaitu penanda (signifier) yang terletak 

pada tingkatan ungkapan dan mempunyai wujud atau merupakan bagian fisik 

seperti huruf, kata, gambar, dan bunyi dan komponen yang lain adalah petanda 

(signified) yang terletak dalam tingkatan isi atau gagasan dari apa yang 

diungkapkan, serta sarannya bahwa hubungan kedua komponen ini adalah 

sewenang-wenang yang merupakan hal penting dalam perkembangan semiotik. 
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Sedangkan bagi pierce, lebih memfokuskan diri pada tiga aspek tanda yaitu 

dimensi ikon, indeks dan simbol ( Berger, 2000:3-4 ). 

Semiotika merupakan ilmu yang membahas tentang tanda.Terbentuk dari 

sistem tanda yang terdiri dari penanda dan petanda. Meskipun bahasa adalah 

bentuk yang paling mencolok dari produksi tanda manusia, diseluruh dunia sosial 

kita juga didasari oleh pesan-pesan visual yang sama baiknya dengan tanda 

linguistik, atau bahkan bersifat eksklusif visual. Hal-hal yang memiliki arti 

simbolis tak terhitung jumlahnya dalam sebuah film.Kebanyakan film 

memberikan setting arti simbolik yang penting sekali.Dalam setiap bentuk cerita 

sebuah simbol adalah sesuatu yang konkret yang mewakili atau melambangkan. 

Penelitian ini mencoba membahas bagian pencitraan yang dimunculkan dalam 

film Republik Twitter, karena menurut peneliti dalam film ini ada beberapa 

bagian yang sangat menonjolkan adanya sebuah pencitraan. 

F.3 Jenis dan Tehnik Pengumpulan data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari obyek  penelitian yaitu dengan 

menganalisa objek penelitian berupa film Republik Twitter dengan format 

VCD (Video Compect Disk), Metode pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara observasi dan mendalami langsung obyek atau materi 

penelitian untuk memperoleh fakta dan data mengenai obyek dan 

dianalisa. Analisis pada penelitian ini akan memfokuskan pengamatan 

pada scene-scene atau bagian-bagian yang mencerminkan tentang 
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pencitraan Arif Cahyadi dalam Film Republik Twitter. Data-data yang 

terkumpul kemudian dianalisa dengan kerangka teori yang ada dan ditarik 

kesimpulan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang diambil melalui 

sumber lain seperti buku, majalah, situs yang berhubungan dengan 

penelitian. Tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan 

caradokumentasi. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data 

sekunder mengenai obyek dan lahan penelitian yang didapatkan dari 

sumber tertulis, seperti arsip, dokumen resmi, tulisan – tulisan yang ada di 

situs internet dan sejenisnya yang dapat mendukung analisa penelitian.  

F.4. Objek Penelitian 

Film yang akan digunakan sebagai objek penelitian ini adalah sebuah film 

berjudul Republik Twitter, film ini berdurasi 100 menit diproduseri oleh Ajish 

Dibyo diproduksi Rupakata Cinema dan Amalina Pictures.  Film drama Indonesia 

yang dirilis pada 16 Februari2012 ini disutradarai oleh Kuntz Agus serta 

dibintangi oleh Laura Basuki dan Abimana Aryasatya  Film ini menggambarkan 

bagaimana Twitter bisa mentransformasikan pikiran warga Indonesia secara 

online. 

F.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dimengerti. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Film
http://id.wikipedia.org/wiki/Drama
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/16_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/16_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/16_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/Kuntz_Agus
http://id.wikipedia.org/wiki/Laura_Basuki
http://id.wikipedia.org/wiki/Abimana_Aryasatya
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analisis kualitatif, yaitu analisa yang diperoleh melalui proses observasi langsung 

terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian dan studi pustaka yang tidak memungkinkan untuk menggunakan 

pengukuran secara numerik atau analisis kuantitatif. Tahapan analisis data yang 

dilakukan peneliti yaitu dengan mengapresiasikan objek penelitian sebagai 

langkah awal untuk memahami film. 

Analisis ini akan membaca semua tanda pencitraan seseorang yang 

bernama Arif Cahyadi dari awal sampai akhir film dengan beberapa cara (step). 

Setelah menonton film Republik Twitter kemudian kita mengumpulkan tanda-

tanda dan proses pencitraan diri seorang yang bernama Arif Cahyadi dalam film 

sehingga kita tahu apa yang akan kita analisis. Setelah itu kita mulai mengambil 

adegan yang akan diteliti berupa gambar dan mencocokkan tanda yang ada dalam 

gambar tersebut dengan teori yang pas untuk membongkar dan mendapatkan 

maknanya. 

Penulis dalam menganalisis data ini menggunakan tanda (sign), objek 

(object),dan interpretan interpretant). Teori segitiga makna (triangle meaning) 

yang dikembangkan oleh Charles Sanders Pierce.Charles Sanders Peirce 

mendefinisikan semiotik sebagai hubungan antara tanda (sign), obyek (object), 

dan interpretan (intrepretant). Tanda (Sign) merepresentasikan objek, atau 

referent, dalam benak interpreter. Peirce menunjuk representasi objek oleh tanda 

sebagai interpretant. Hubungan antara tanda, objek dan interpretant bisa dilihat 

sebagai bentuk segitiga, yang saling berkaitan satu sama lain (Fiske, 1998 : 48) :  
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Gambar . Hubungan Segitiga Makna Peirce 

Sumber : Fiske, 1998 hal 48. 

Dari hubungan  makna tersebut muncul definisi hubungan antara tanda dan 

acuannya: 

1. Berdasar kemiripan (visual maupun verbal), disebut ikon.  

2. Karena adanya kedekatan eksistensi disebut indeks.  

3. Sebagai hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional, disebut 

simbol. 

Menurut Fiske, pesan budaya akan selalu bersinggungan dengan penerima dan 

memproduksi makna budaya. Dimana sebuah pesan yang dihasilkan dari penurunan 

dan pertukaran tanda tersebut merupakan suatu struktur bangunan yang juga 

diperkaya dengan elemen-elemen lain termasuk realitas eksternal yang berfungsi 

memantapkan dan memelihara nila-nilai yang berlaku (Fiske, 1998 :122) .  

Dalam pandangan Fiske, analisis semiotik pada televisi atau film terbagi 

menjadi beberapa level, yaitu: 

1. Level Realitas ( Reality) 

2. Level Representasi 
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3. Level Ideologi 

Yang dikupas oleh teori segitiga makna adalah persoalan bagaimana makna 

muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan oleh orang pada waktu 

berkomunikasi.Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi dalam benak seseorang, 

maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut.  

F.6 Tahapan Analisis 

Data yang telah dipilih kemudian dianalisa dengan landasan teori yang telah 

ditentukan sebelumnya. Langkah- langkah yang akan diambil  dalam menganalisa 

data adalah sebagai berikut:  

a. Pertama, melakuan kajian dengan melihat tanda-tanda dengan symbol 

didalam unsur film yang menunjukkan interpretasi prespektif film 

Republik Twitter  terhadap pencitraan diri Arif Cahyadi.  

Kedua, menarik kesimpulan berdasarkan atas analisis semiotika yang dilakukan pada 

tahap pertama, pada tahap ini peneliti akan mengungkapkan tentang bagaimanakah 

makna pencitraan Arif Cahyadi dalam film Republik Twitter. 


