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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Media massa memiliki peranan yang semakin penting di era informasi dan 

globalisasi saat ini. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan danteknologi di 

dunia, media massa telah banyak mengalamikemajuan yang begitu pesat 

terutamadalam bidang komunikasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

semakin memperjelasperanan komunikasi dalam kehidupan modern saat ini, yang 

diikuti perkembanganmedia massa.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia perfilman juga mengalami 

perkembangan. Film mula-mula hanya dikenal dengan film hitam-putih dan tanpa 

suara. Pada akhir tahun 1920-an mulai dikenal film bersuara, dan menyusul film 

warna pada tahun 1930-an. Peralatan produksi film juga mengalami perkem-

bangan dari waktu ke waktu, sehingga sampai sekarang mampu menjadi-kan film 

sebagai tontonan yang menarik khalayak luas. 

Film merupakan salah satu media komunikasi massa, dimana film 

merupakan salah satu media hiburan yang paling diminati oleh masyarakat. Film 

dapat menggambarkan berbagai dimensi kehidupan di masyarakat, serta dapat 

menghadirkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan, dengan kata lain film 

merepresentasikan realitas dari kehidupan masyarakat. Sebagai media massa, film 

digunakan sebagai media yang merefleksikan realitas, atau bahkan membentuk 

realitas.Dari sifatnya yang audio visual, menonton film tidak tidak perlu 
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berimajinasi seperti mendengarkan radio, karena mata dan telinga terangsang 

secara bersamaan. Film merupakan sebuah „teks‟, sebab istilah „teks‟ biasanya 

mengacu pada pesan yang telah terekam dalam bentuk apapun, baik tulisan, suara, 

maupun rekaman video.  

Film sebagai media komunikasi, merupakan suatu kombinasi antar usaha 

penyampaian pesan verbal dan non verbal melalui gambar yang bergerak, dengan 

pemanfaatan teknologi kamera, warna, dan suara. Film merupakan fenomena 

sosial; demografi pemeran di dalam film dan penonton yang menjadi sasaran film, 

refleksikan kelas-kelas sosial ekonomi, gaya hidup dan sebagainya, psikologis 

karena selalu merekam realitas. Cerita film seringkali dibuat atau diangkat dari 

kehidupan nyata manusia sehari hari, mulai cerita tentang keluarga, kehidupan, 

percintaan, sampai tentang peperangan, kejahatan, teknologi, dan lain-lain. Film 

juga merupakan sebuah karya seni yang banyak mempertimbangkan unsur-unsur 

estetika dan artistik secara visual, pengaktoran serta dialog (audio)-nya yang 

kompleks. Sehingga film merupakan produksi yang multidimensional dan 

kompleks.  

Sobur (2009:39) mengatakan bahwa media pada dasarnya adalah cermin 

dan refleksi dari masyarakat secara umum. Karena itu media bukanlah saluran 

yang bebas, dia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias, dan pemihakannya. Dalam konteks ini media memiliki kuasa 

untuk memilih fakta yang dianggap penting oleh institusi media massa itu dan 

menyajikan kepada masyarakat berdasarkan ideologi yang dimiliki. Berdasarkan 

asumsi di atas, bahwa media massa selalu menyuguhkan konstruksi masyarakat 
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tentang sebuah realitas sosial. Kesimpulannya bahwa realitas sebuah film bersifat 

representasional yang berarti memiliki referensi berdasarkan realitas sosial 

masyarakat yang berkembang. 

Kapanpun dan dimana pun di sekeliling kita banyak sekali potret-potret 

nyata yang  berkisah tentang realitas kehidupan masyarakat. Film adalah potret 

dari masyarakat dimana film itu dibuat. Menurut Irawanto (1999, dalam Sobur 

2006: 127) bahwa film selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat dan memproyekikan kedalam layar. Sebagai bagian dalam 

realitas, setiap manusia tidak hanya mengambil peran dengan menjadi penonton, 

tetapi juga menjadi pemeran dalam panggung realitas itu sendiri. Di antara sekian 

banyak kepingan realitas yang ada, penelitian ini akan berfokus pada realitas 

kaum remaja putri. 

Dalam pembuatan produksi audio visual salah satunya film, kerap kali 

digunakan sosok wanita sebagai penunjang ide kreatif seorang sutradara 

untukmemperindah dan mempermudah hasil karya yang ditampilkan untuk 

memperoleh perhatian lebih dari audiens. Wanita dimanfaatkan untuk objek yang 

bisa dijadikandaya pikat konsumen. Banyak sekali figure wanita menjadi objek 

yang menarik untuk ditampilkan dalam film. Peran sebagai sosok wanita yang 

feminim sampai peran wanita yang luar biasa, sesuai dengan kebutuhan yang 

akandiperankan. 

Konstruksi masyarakat mengenai wanita sebagian besar juga terbentuk 

oleh apa yang selama ini digambarkan oleh film. Banyak stereotip yang 

dilekatkan pada wanita dalam film-film Indonesia, pandangan masyarakat 
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mengenai wanita sebagian besar juga terbentuk oleh apa yang selama ini 

digambarkan media massa, terutama sinema atau film. Mengapa gambaran 

tentang wanita dalam media massa kebanyakan berkonotasi negatif, salah satu 

jawaban yang paling sederhana adalah karena realitas sosial dan budaya wanita 

memang belumlah menggembirakan juga. Singkat kata, “wajah” wanita di media 

massa masih memperlihatkan stereotip yang merugikan: perempuan pasif, 

bergantung pada pria, didominasi, menerima keputusan yang dibuat oleh pria, dan 

terutama melihat dirinya sebagai simbol seks (Sobur, 2009: 38-39) 

 Menyadari bahwa remaja sebagai konsumen terbesar dalam industri film 

Indonesia (www.filmindonesia.or.id), tema gaya hidup anak muda masa kini 

menjadi tema sebagian film Indonesia yang diproduksi saat ini. Film yang 

bertema cinta remaja inilah yang mampu memperoleh perhatian publik dengan 

jumlah penonton yang sangat besar, mungkin karena film yang bertemakan 

remaja sangat dekat dengan keseharian remaja, dimana remaja merupakan sosok 

yang masih menomor satukan emosi.  

Film juga memberi pengaruh besar terhadap masyarakat, diantaranya 

mempengaruhi prilaku mereka, misalnya cara berpakaian. Tanpa disadari atau 

tidak, film secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi budaya 

masyarakat. Terdapat permasalahan besar dalam sebuah film, yaitu masalah 

gender, stereotip-stereotip yang dilekatkan pada setiap aktor di film dengan 

menunjukkan maskulinitas dan feminitas.  
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Film mampu menghadirkan realitas kehidupan dalam berbagai aspek, 

seperti yang dikatakan oleh Dennis McQuail bahwa media massa memiliki peran 

untuk pencitraan terhadap realitas disekitar kita, salah satu fungsi pencitraan 

tersebut adalah media sebagai cermin yang memantulkan citra masyarakat 

terhadap masyarakat itu sendiri, biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan 

(distorsi) karena adanya penonjolan terhadap segi yang ingin mereka hakimi atau 

cela. (dalam Rocky YS, 2011) 

Pencitraan realitas dalam film ditampilkan dalam gambar dan suara. 

Begitu pula dengan representasi remaja putri dalam sebuah film, dimana 

representasi ini akan mengalami distorsi-distorsi dari pembuatnya, dalam hal ini 

adalah sutradara. Distorsi tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial 

budaya dari sutradara tersebut.  

Film “Radio Galau FM”yang dirilis tahun 2012 ini  menceritakan tentang 

„penderitaan‟ seorang remaja laki-laki dalam menghadapi sifat dan sikap wanita 

disekelilingnya, yakni saudara perempuannya dan kedua pacarnya. Film ini lebih 

menonjolkan kepribadian tokoh remaja-remaja putrimasa kinidengan stereotip 

yang melekat pada dirinya dalam kehidupan sehari-hari.Film ini mengisahkan 

tentang kehidupan remaja jaman sekarang, dengan kisah cintanya yang dikemas 

secara menarik dan lucu, lengkap dengan problema cinta remaja masa kini yang 

dialami. Kisah yang ditampilkan film Radio Galau FM sangatlah dekat dengan 

kehidupan remaja saat ini. Film ini telah sukses menyampaikan pesan moral yang 

terdapat didalamnya, yakni kesempurnaan bukanlah segalanya dan harus 

menghargai proses perubahan untuk menjadi lebih baik. 
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Film“Radio Galau FM” ini dimainkan oleh banyak tokoh, namun yang 

menjadi tokoh utamanya adalah Bara Mahesa. Bara merupakan anak SMA yang 

selalu menghabiskan waktunya di kamar dengan laptop untuk mengejar 

impiannya menjadi seorang penulis. Selama tiga tahun  ini, hanya ada satu hal 

yang konsisten dalam hidup Bara yaitu galau. Suatu hari sosok Velin hadir di 

kehidupan Bara, yang kemudian menjadi pacarnya.Bersama Velin, hidup Bara 

menjadi lebih indah dan menyenangkan.  Tapi, tidak lama kemudian masa-masa 

indah bersama Velin pun berakhir. Velin yang manis perlahan berubah menjadi 

manja dan menyebalkan. Di tengah kegalauan Bara, hadirlah sosok Diandra, 

Diandra berhasil membuat Bara nyaman, senang, dan mulai melupakan Velin. 

Sialnya, ternyata Diandra lebih menyebalkan (dramatis) dari Velin, dan hal ini 

membuat Bara semakin galau. 

Realitas sosial yang dihadirkan dalam film mencakup realitas yang terjadi 

dalam kehidupan sosial masyarakat.Ada juga film yang mengatakan memberikan 

sesuatu berdasarkan realitas namun pada akhirnya ada salah satu pihak yang 

merasa dirugikan, meskipun apa yang disampaikan film mengenai pihak yang 

merasa dirugikan tersebut memang benar adanya. Inilah yang menjadikan film ini 

sangat menarik untuk dianalisis karenadalam film ini terdapat banyak gambaran 

tokoh-tokoh remaja putri. 

Dari film ini dapat dirasakan bahwa sutradara memiliki pandangan tentang 

bagaimana perilaku remaja putri, seolah-olah sutradara ingin menghakimi citra 

remaja putri, namun di akhir cerita sutradara berusaha untuk menjelaskan bahwa 

perilaku remaja putri yang demikian itu juga bukanlah kemauan mereka tetapi 
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memang seolah-olah sudah menjadi sifat dasar mereka yang harus dimaklumi. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengungkap 

bagaimana stereotip sosok remaja putriyang direpresentasikan dalam film “Radio 

Galau FM”. 

Istilah “galau” saat ini sedang menjadi tren, apalagi di kalangan remaja. 

Maka sangatlah menarik apabila sutradara film “Radio Galau FM” menggarap 

film yang bisa dikatakan tepat dari segi momennya, ini merupakan strategi sang 

sutradara agar film bisa laku keras dipasaran. Sebenarnya istilah “galau”  ini 

bukanlah istilah baru dalam kosakata bahasa Indonesia, dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) kata galau memiliki arti kacau tidak karuan. Tapi dalam 

prakteknya saat ini, kata “galau” memiliki arti yang lebih luas lagi, dan kadang 

lebih dihubungkan dengan masalah cinta remaja. 

Penelitian ini menarik untuk dianalisis dengan menggunakan metode 

semiotika, sebab tidak semua orang dapat memahami isi film tersebut. Dengan 

demikian pendekatan analisis semiotika adalah salah satu perspektif yang dapat 

dijadikan sandaran dalam membaca tanda-tanda yang terdapat dalam sebuah 

tayangan film.  

Dengan menganalisis film tersebut dari perpaduan audio dan visual, 

sebuah tayangan tidak selalu diartikan sama tergantung pada peminatnya. 

Pentingnya hal ini adalah untuk menjadikan analisis semiotika sebagai sarana 

menganalisis peristiwa, kejadian yang dianggap sebagai tanda  dari proses 

komunikasi baik komunikasi verbal maupun non verbal. Sebenarnya sudah 
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banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap sebuah karya film dengan 

menggunakan metode penelitian semiotika, namun masih banyak permasalahan 

yang bisa diangkat kedalam studi semiotika, salah satunya mengenai representasi 

stereotip remaja putri dalam film Radio Galau FM dalam penelitian ini. 

Analisis semiotik pada stereotip perempuan juga sudah pernah dilakukan 

sebelumnya oleh Prambudy Hari W pada tahun 2000 dengan judul “Stereotip 

Perempuan dalam Iklan Televisi.” Namun penelitiaan ini lebih memfokuskan 

stereotip perempuan dewasa yang dilihat dari segi seksualitas dan kecantikannya, 

dan penelitiannya melalui media iklan diantaranya: iklan Neo Hormoviton, iklan 

Hand & Body Lotion Marina, dan iklan sabun mandi Lux. Dan teori semiotik 

yang digunakannya adalah model Roland Barthes, yang mana tanda dilihat dari 

makna denotasi dan konotasi kemudian diinterpretasikan. Kemudian penelitian 

yang dilakukan oleh Indra Pramana pada tahun 2006 dengan judul “Citra remaja 

putri dalam Iklan Sabun Mandi Versi Kungfu”. Dimana peneliti lebih 

memperdalam analisisnya dengan  menggunakan kombinasi analisis semiotik 

pada model Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, Levie Strauss, dan Jacques 

Derrida. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Indra Pramana ini memperoleh 

kesimpulan bahwa dalam iklan sabun mandi Lux versi Kungfu, yang dilakukan 

oleh iklan tersebut adalah pencitraan remaja putri secara negatif yakni sebagai 

objek penggoda, serta pencitraan secara positif yakni citra perkasa remaja putri. 
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B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: Apa Makna Stereotip Remaja Putriyang Digambarkan dalam Film Drama 

“Radio Galau FM” Karya Iqbal Rais. 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk Memperoleh Pemahaman 

tentang Makna Stereotip Remaja Putriyang Digambarkan dalam Film “Radio 

Galau FM” Karya Iqbal Rais. 

D. Manfaat Penelitian 

D.1. Manfaat Akademis 

    Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan 

kontribusi positif bagi khasanah ilmu pengetahuan, yang terkait dengan 

fenomena media massa pada umumnya dan konstruksi remaja putri dalam 

film pada khususnya. Serta nantinya dapat membantu penelitian selanjutnya 

dalam melakukan penelitian sejenis mengenai analisis semiotika terhadap 

film. 
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D.2. Manfaat Praktis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

dan informasi mendalam dalam kajian ilmu komuikasi mengenai 

analisis semiotika film.  

 Hasil penelitian ini diharapkan audiens/masyarakat menjadi lebih 

kritis dan waspada dalam menyikapi apa yang disampaikan film, 

khususnya yang mengandung unsur menghakimi golongan tertentu. 

 

E. KAJIAN PUSTAKA 

E.1. Film sebagai Media Komunikasi Massa 

Pada akhir abad ke-19 film merupakan teknologi baru, film kemudian 

berubah menjadi alat presentasi dan distribusi dari tradisi hiburan yang lebih tua, 

menawarkan cerita, panggung, musik, drama, humor, dan trik teknis bagi 

konsumsi populer. Film juga hampir menjadi media massa yang sesungguhnya 

dalam artian bahwa film mampu menjangkau populasi dalam jumlah besar dengan 

cepat, bahkan di wilayah pedesaan.  

Pengertian film sebagai suatu media komunikasi, merupakan suatu 

kombinasi antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, 

pemanfaatan teknologi kamera, warna dan suara. Unsur-unsur tersebut 

dilatarbelakangi oleh suatu ceritera yang mengandung suatu pesan yang ingin 

disampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. Bagaimana, bilamana, dan 
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dalam kombinasi bagaimana gambar yang bergerak, dialog, warna, sudut 

pengambilan musik dipergunakan, semua ini ditentukan oleh sutradara. (Susanto, 

1982: 60). Sebagai media massa, film merupakan bagian dari respon terhadap 

penemuan waktu luang, waktu libur dari kerja, dan sebuah jawaban atas tuntutan 

untuk cara menghabiskan waktu luang keluarga yang sifatnya terjangkau 

(McQuail, 2011: 35). 

Sudah kita ketahui komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Kata massa pada 

komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan 

media massa itu sendiri, yakni menunjuk kepada khalayak, penonton, pemirsa, 

audience, atau pembaca. Sedangkan media massa merupakan sarana atau alat 

yang digunakan dalam proses komunikasi massa. Dari pernyataan tersebut dapat 

diketahui bahwa film juga bisa dikatakan sebagai salah satu media komunikasi 

massa. 

  Sebagai komunikasi massa, film dimaknai sebagai pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi filmis yang memahami hakikat, fungsi, dan 

efeknya. Sedangkan dalam praktik sosial film dilihat tidak hanya sekedar ekspresi 

seni pembuatnya, tetapi interaksi antar elemen-elemen pendukung, proses 

produksi, distribusi, maupun eksebisinya, bahkan lebih jauh dari itu, perspektif ini 

mengasumsikan interaksi antara film dengan ideologi serta kebudayaan dimana 

film diproduksi dan dikonsumsi. 
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  Turner (dalam Sobur 2006: 127) mengatakan bahwa film tidak 

mencerminkan atau merekam  realitas sebagai medium representasi yang lain, ia 

mengkonstruksi dan menghadirkan kembali gambaran dari realitas melalui kode-

kode, konvensi-konvensi, dan ideologi kebudayaan. 

 Seperti halnya media komunikasi massa yang lain, film terlahir sebagai 

sesuatu yang tidak bisa lepas dari akar lingkungan sosialnya. Media massa 

merupakan sebuah bisnis, sosial, budaya, sekaligus merupakan sebuah politik. 

Dalam konteks hubungan media dan publik, seperti halnya media massa lain, film 

juga menjalankan fungsi utama seperti yang dikemukakan oleh Laswell dalam 

Mulyana (2007: 37) sebagai berikut: 

a. The surveillance of the environment. Artinya media massa mempunyai 

fungsi sebagai pengamat lingkungan, yaitu sebagai pemberi informasi 

tentang hal-hal yang berada di luar jangkauan penglihatan masyarakat luas. 

b. The correction of the parts of society to the environment. Artinya media 

massa berfugsi untuk melakukan seleksi, evaluasi, dan interpretasi 

informasi, dalam hal ini peranan media massa adalah melakukan seleksi 

mengenai apa yang pantas dan perlu untuk disiarkan. 

c. The transmission of the social heritage from one generation to the text. 

Artinya media massa merupakan sarana penyampaian nilai dan warisan 

soaial budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi ini merupakan 

fungsi pendidikan oleh media massa. 
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Di samping itu film sebagai media komunikasi masa mengenal pula 

beberapa fungsi komunikasi sebagai berikut:   

a. Hiburan. Film hiburan adalah film dengan sasaran untamanya adalah 

untuk memberikan hiburan kepada khalayak dengan isi cerita film, 

gerakannya, keindahannya, suara, dan sebagainya agar penonton mendapat 

kepuasan secara psikologis. Film-film seperti ini biasanya diputar di 

bioskop dan ditayangkan di televisi.  

b. Penerangan. Film penerangan adalah film yang memberikan penjelasan 

kepada penonton tentang suatu hal atau permasalahan, sehingga penonton 

mendapat kejelasan atau paham tentang hal tersebut dan dapat 

melaksanakannya. 

c. Propaganda. Film propaganda adalah film dengan sasaran utama untuk 

mempengaruhi penonton, agar penonton menerima atau menolak ide atau 

barang, membuat senang atau tidak senang terhadap sesuatu, sesuatu 

dengan keinginan si pembuat film. Film propaganda biasa digunakan 

dalam kampanye politik atau promosi barang dagang.  

E.2. Media dalam Merepresentasikan Realitas.  

Media dikendalikan oleh dua kepentingan utama yaitu kepentingan 

ekonomi dan politik, yang didalamnya terdapat sebuah objektivitas, kebenaran, 

keadilan, dan makna sebagai kepentingan publik. Sehingga menimbulkan 

subjektivitas, kesemuan, dan permainan bahasa yang disebut hiperealitas media 

(Piliang, 2004a: 135). Media dalam merepresentasikan peristiwa-peristiwa secara 
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jujur, objektif, dan adil, akan tetapi berbagai bentuk tekanan dan kepentingan 

ideologis menyebabkan media terperangakap pada politisasi media (subjektivitas, 

kepalsuan, ketidakadilan, keberpihakan) dan tidak menguntungkan publik. 

Media diyakini sebagai cermin yang merefleksikan realitas sosial, 

sehingga apa yang kita saksikan di media merupakan gambaran yang sebenarnya 

atas realitas. Lebih dari itu, media saat ini tidak hanya merefleksikan realitas, 

tetapi juga merepresentasikan realitas. Realitas sosial dihadirkan kembali oleh 

media lewat proses representasi dengan mengolah kembali realitas tersebut 

sehingga hadir dengan kemasan yang baru sehingga menjadi realitas media. 

Dengan begitu, media massa telah melakukan konstruksi atas realitas. 

Era film merupakan era dimana informasi menjadi simbol dalam 

pergerakannya. Bukan lagi barang sebagai produk, namun informasi menjadi 

simbol dari era postmodern. Dunia semakin dimaknai oleh simbol-simbol dan 

tanda serta citra. Bagaimana citra seorang gadis yang sempurna dilinierkan 

dengan kesempurnaan dalam beberapa iklan sabun dan shampo. Rambut yang 

indah adalah rambut yang lurus tergerai dan panjang. Kulit yang indah adalah 

kulit yang berwarna putih dan merona. Sebuah ironi yang paradok seakan menjadi 

sebuah kebenaran yang harus diterima sebagai nilai dan kebenaran hidup. Citra 

lebih meyakinkan daripada fakta. Inilah dunia hiperealitas: realitas yang berlebih, 

meledak, semu. Dengan televisi, film dan berbagai media massa misalnya, realitas 

buatan (citra-citra) seolah lebih real dibanding realitas asli. Dalam kondisi ini, 

realitas, fakta, kebenaran dan objektivitas kehilangan eksistensinya. Hiperealitas 

adalah realitas itu sendiri.Yakni era yang dituntun oleh model-model realitas 
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tanpa asal-usul dan referensi realitas (Piliang, 2004b: 53). Baudrillard tanpa ragu 

lagi mengemukakan bahwa dunia realitas dan dunia hiperrealitas media atau 

televisi sudah sulit dibedakan, kedua-duanya sama-sama nyata (Piliang, 2004b: 

139). 

Representasi yang dijalankan media berarti menghadirkan lagi berbagai 

fakta dan apa yang dianggap sebagai realitas sosial, bagaimana representasi 

realitas sosial dalam media dapat dibandingkan dengan realitas sosial yang nyata? 

dalam fenomena hiperealitas adanya prinsip representasi (representation), dengan 

kata lain, bahwa sebuah salinan atau tiruan masih merupakan representasi dari 

rujukan atau referensinya. Ini berarti representasi yang ada di dalam film juga 

masih merupakan rujukan dari realitas yang terjadi di masyarakat. Film sebagai 

bahasa memberikan tanda-tanda tempat makna diproduksi. Singkatnya, citraan 

visual dalam film merupakan konsep-konsep yang akan dipertukarkan dalam 

proses representasi. Proses ini melibatkan pembuat film dan penontonnya. 

Sebagai media yang mampu menghadirkan kembali realitas, otomatis ia mampu 

menyajikan citra tertentu pada komunikannya. Pada akhirnya, citra tersebut akan 

mempengaruhi sikap penontonnya mengenai sesuatu. Representasi yang 

dijalankan media berarti menghadirkan lagi berbagai fakta dan apa yang dianggap 

sebagai realitas sosial. 

Namun, hal paling utama yang layak ditarik sebagai satu persoalan adalah 

bagaimana representasi yang dilakukan media terhadap dunia sosial dibandingkan 

dengan dunia nyata. Pada hakikatnya memang ada problematika antara “realitas 
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sosial” yang kita alami sehari-hari dengan “realitas media” yang membentuk 

kesadaran dan cara kita berpikir.  

Beberapa problem yang harus dipahami dari persoalan representasi ini 

antara lain: Pertama, representasi adalah hasil dari suatu proses seleksi yang 

mengakibatkan bahwa ada sejumlah aspek dari realitas yang ditonjolkan serta ada 

sejumlah aspek lain yang dimarjinalisasi. Hal ini mengandung implikasi bahwa 

seluruh representasi berarti “penghadiran kembali” dunia sosial yang kemudian 

membawa implikasi bahwa hasil dari suatu representasi pasti akan bersifat sempit 

dan tidak lengkap. Kedua, apa yang dinamakan dengan dunia yang ”nyata” itu 

sendiri layak untuk dipermasalahkan. Dalam hal ini menarik untuk 

mengemukakan pandangan dari kalangan pemikir konstruksionisme yang 

memberi satu penegasan bahwa tidak ada satu pun representasi dari realitas yang 

secara keseluruhan pastilah “benar” dan “nyata”.  Ketiga, dalam benak khalayak 

sendiri terdapat suatu pemikiran yang menyatakan bahwa media tidaklah harus 

merefleksikan realitas. Sebab dalam hal ini, media terutama televisi dan film yang 

dipenuhi hiburan, sekadar dianggap sebagai tempat pelarian (escape) dari realitas 

kehidupan sehari-hari. Yang paling jelas adalah tingginya rating sinetron yang 

berlatar belakang kehidupan kelas atas daripada sinetron yang mengetengahkan 

kehidupan kelas bawah. (Fajar Junaedi, 2005) 

Jadi, apa realitas media itu “nyata” atau tidak, memang menjadi tidak 

relevan untuk dibicarakan, karena ketika realitas diangkat ke dalam media tidak 

mungkin keseluruhan realitas digambarkan secara terperinci dari berbagai 

perspektif. Yang ada kemudian terjadi ketika realitas diangkat dalam satu media 
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hanyalah representasi, yang mengandung implikasi ada hal-hal tertentu dari 

realitas yang dihilangkan atau ditambah. 

 Media massa merupakan perumus realitas sesuai dengan ideologi yang 

melandasinya, bukan sebagai cerminan realitas (mirror of reality). Media menjadi 

cermin dari separuh realitas dan menjadi topeng separuh realitas lainnya. 

Kemudian media memberikan pengaruh terhadap ideologi yang dianut secara 

tidak sadar dan tersembunyi kepada masyarakat. Oleh karena itu, media 

merupakan representasi realitas berdasarkan kepentingan ideologi politik dan 

ekonomi. 

Dimana pada abad ini, media telah berubah menjadi representasi realitas 

yaitu citraan yang telah menutupi fakta sedemikian rupa, bahkan sebagian telah 

menjadi realitas itu sendiri. Representasi itu sendiri merupakan tindakan 

menghadirkan atau mempresentasikan sesuatu lewat sesuatu yang lain di luar 

dirinya. Biasanya berupa tanda atau simbol (Piliang, 2004b: 21) 

E.3. Film sebagai Gambaran Realitas Sosial 

Pada dasarnya hubungan antar film dan masyarakat memiliki sejarah yang 

panjang dalam kajian para ahli komunikasi (Sobur, 2006: 126). Dalam film, 

komunikasi bisa menjadi sesuatu yang lebih mudah. Ide dari sebuah film bisa 

berangkat dari alam semesta yang menghasilkan ide serta realitas yang kemudian 

menjadi sebuah karya yang objektif. 

Sebagai media massa, film digunakan sebagai media yang merefleksikan 

realitas, atau bahkan membentuk realitas. Cerita yang ditayangkan lewat film 
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dapat berbentuk fiksi atau non fiksi. Lewat film, informasi dapat dikonsumsi 

dengan lebih mendalam karena film adalah media audio visual. 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. Film digunakan sebagai cerminan 

untuk mengaca atau untuk melihat bagaimana budaya bekerja atau hidup di dalam 

suatu masyarakat. 

Film selalu merekam realitas yang tumbuh berkembang dalam masyarakat 

dan kemudian memproyeksinya ke dalam layar. Karakteristik film sebagai media 

massa juga mampu membentuk semacam konsensus publik secara visual (visual 

public consensus), karena film selalu bertautan dengan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat dan selera publik. Dengan kata lain, film merangkum pluralitas 

nilai yang ada di dalam masyarakat (Irawanto, 1999:14). 

Film sebagai sebuah teks dipahami sebagai ekspresi dari aspek-aspek 

tertentu pada kultur masyarakatnya. Isi film yang ada di masyarakat, cenderung 

mempertahankan struktur sosial yang sudah ada dengan cara mereproduksi 

makna-makna yang berasal dari nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan kelompok-

kelompok dominan dalam masyarakat. Film lebih dipandang sebagai suatu proses 

produksi kultural daripada sebagai sebuah representasi, dimana sebuah produksi 

film akan dipengaruhi oleh lingkup sosial dan ideologi di mana film itu dibuat dan 

berpengaruh kembali pada kondisi masyarakatnya. Antara masyarakat dan film 

terdapat berbagai dimensi yang menimbulkan makna-makna yang dapat dikaji 
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untuk menghasilkan pemahaman tentang aspek-aspek yang muncul dari suatu 

realitas. 

Dalam hal ini film merupakan suatu realitas dalam masyarakat, tetapi 

selanjutnya terdapat sedikit perubahan oleh sutradara maupun produser sebuah 

film, agar film yang disajikan tampak lebih menarik bagi penonton, bahwasannya 

film tidak hanya sebagai refleksi masyarakat. Menurut Turner (dalam Sobur, 

2006: 127-128) makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, berbeda 

dengan film sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film 

sekedar „memindah‟ realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara itu, 

sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan „menghadirkan kembali‟ 

realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaan. 

E.4. Pesan Film melalui Tanda dan Simbol  

Pada dasarnya film merupakan media bermuatan pesan yang melibatkan 

bantuk-bentuk visual dan audio untuk mengkodekan pesan itu sendiri. Maka 

dalam proses komunikasi, film mengandung pesan filmmaker yang tersampaikan 

melalui tanda-tanda yang mengkodekan pesan itu sendiri, sehingga penonton 

dapat menerima pesan sesuai dengan interpretasi masing-masing. Proses 

komunikasi berlangsung dimana tanda-tanda yang dikodekan dalam film dapat 

menjadi sebuah pesan oleh penonton (Sobur, 2006: 131).  

Dalam film terdapat banyak simbol dan tanda untuk mengkodekan pesan 

yang disampaikan. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja 

sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Film mampu 
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menangkap gejala-gejala dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang 

kemudian disajikan kembali kepada masyarakat untuk mendapat apresiasi. 

Sebagai salah satu media komunikasi, film mengandung berbagai pesan yang 

ingin disampaikan oleh penciptanya. Pesan-pesan tersebut dibangun dari berbagai 

macam tanda yang terdapat dalam film. Dalam banyak penelitian tentang dampak 

film terhadap masyarakat, hubungan antara film dan masyarakat selalu dipahami 

secara linier. Artinya film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

berdasarkan muatan pesan (message) dibaliknya (Sobur, 2006: 127). 

Film pada dasarnya bisa melibatkan bentuk-bentuk simbol visual dan 

linguistik untuk mengkodekan pesan yang sedang disampaikan. Pesan-pesan 

komunikasi film, terwujud dalam cerita dan misi yang dibawa film tersebut dan 

terangkum dalam bentuk drama, action, komedi, dan horor. Jenis-jenis film inilah 

yang dikemas seorang sutradara sesuai dengan tendensi masing-masing. Ada yang 

tujuan sekedar menghibur, memberi peneragan, atau mungkin keduanya. Ada juga 

yang ingin memasukkan dogma-dogma tertentu, sekaligus mengajarkan kepada 

khalayak. 

E.5. Antara Film dan Budaya Populer 

 Kemajuan teknologi telah mempengaruhi perkembangan jaman, 

komunikasi antar negara dulu dianggap sebagai sesuatu yang mustahil, namun 

kini telah sangat mudah dilakukan. Lewat komunikasi yang melalui media massa 

ini terjadilah pertukaran informasi antar negara di berbagai belahan dunia. 
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 Film merupakan hasil perkembangan dari media massa, film yang 

biasanya ditayangkan di layar lebar (bioskop) dan layar kaca (televisi) mampu 

menyampaikan hiburan yang menarik melalui gambar yang beserta audionya. 

Film dinilai oleh masyarakat sebagai media massa yang dapat mempengaruhi 

masyarakat. Dalam praktiknya, film berusaha mempengaruhi pemirsa dengan 

menanamkan ideologinya yang sudah dikonstruksi sedemikian rupa. Film juga 

dipandang sebagai penyebab atas retaknya budaya luhur negeri ini (budaya 

tradisional). Dari tayangan film hasil budaya barat yang bertolak belakang dengan 

budaya timur telah dikontrusi dengan menawarkan budaya dengan segala 

kemewahan hidup dalam masyarakat kapitalis. 

 Disadari atau tidak film telah memberikan banyak pengaruh kepada 

masyarakat, dengan merubah pola hidup baik yang positif dan negatif dalam 

kehidupan  manusia, entah itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dampak dari 

tayangan film sudah banyak yang terlihat dalam kehidupan kita, beberapa contoh 

misalnya dampak yang negatif adalah pola hidup konsumtif, adanya perilaku dari 

segi fesyen dikalangan remaja yang semuanya hasil meniru dari bintang film yang 

menjadi idolanya. Perilaku bintang film tidak jarang menjadi pemicu perubahan 

pola hidup dikalangan remaja masa kini, Potongan dan pakaian ala artis yang 

menjadi idola telah menempel kaum remaja. 

Hasil konstruksi media massa tentang keglamoran hidup menimbulkan 

suatu kebohongan publik dan telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat. 

Hegemoni yang merupakan praktek-praktek kekuasaan ideologi telah dikonstruksi 

oleh  kelas dominan dan mempengaruhi lingkungan masyarakat. Film yang 
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kebanyakan merupakan representasi dari masyarakat modern, mengakibatkan 

munculnya perubahan realitas sosial masyarakat. 

Film sebagai salah satu media massa telah menjadi media yang mampu 

mempengaruhi pikiran dan pandangan masyarakat. Gaya hidup yang dikonstruksi 

dalam film dapat tercipta dengan sendirinya dalam masyarakat, ini menunjukkan  

teori jarum hipodermik dalam media massa yang telah mampu membius 

masyarakat.   Gaya hidup metropolis hasil dari rekonstruksi media telah merubah 

peradaban masyarakat perkotaaan menjadi serba mewah, mereka merasa tertuntun 

untuk menyesuaikan livestyle. Dampak film yang merupakan salah satu tayangan 

televisi akan membentuk gaya hidup masyarakat kapitalis yang membawa budaya 

baru (budaya pop) dalam membentuk perilaku ke arah kecenderungan bersikap 

konsumtif. 

Kuatnya pengaruh film berdampak pada sikap gaya hidup masyarakat 

yang cederung konsumtif dan menampilkan kemewahan hidup, film yang 

membawa trend center akan memunculkan opini publik tentang suatu pandangan, 

bahwa Life Style sudah menjadi bagian penting dalam hidup untuk menjadi 

masyarakat modern di lingkungan masyarakat kapitalis. Tanpa disadari namusn 

pasti, nilai budaya tradisional sedikit demi sedikit akan tersisihkan dengan 

munculnya budaya asing (budaya barat) dengan alasan untuk menjadi masyarakat 

yang modern. Kesimpulannya, menurut Teguh Imanto bahwa perilaku-perilaku 

negatif hasil dari pengaruh budaya kapitalisme dengan alasan modernisasi telah 

menjadi kebudayaan baru di negeri ini dan menggilas budaya lokal yang 
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mengusung kesopanan dan budi pekerti luhur sebagai adat ketimuran 

(www.esaunggul.ac.id). 

E.6.  Remaja dan Budaya Populer 

 Lahirnya modernisasi di dalam masyarakat telah merubah pandangan dan 

pola hidup masyarakat itu sendiri yang memunculkan budaya baru. Budaya 

populer menghinggapi siapa saja, salah satunya remaja, masa remaja yang 

merupakan masa pencarian identitas diri dan masih labil sangat mudah untuk 

dipengaruhi budaya baru. Mereka yang mempunyai rasa penasaran yang tinggi 

untuk mencoba-coba segala hal yang baru.  

 Budaya asing melahirkan gaya hidup sebagai simbol dan ikon masyarakat 

modern, keberadaan budaya baru ini telah mendominasi dalam realitas kehidupan 

serta mampu menggeser sedikit demi sedikit budaya lokal dari lingkungan 

masyarakatnya. Pada kenyataannya memang budaya modern menjadi gaya hidup 

masyarakat saat ini. Pada remaja misalnya, remaja putra dengan gaya rambutnya 

yang memakai cat warna warni, para remaja putri dengan rok mini serta baju 

ketat, kemudian dengan gaya hidup konsumtif mereka mengunjungi berbagai 

tempat seperti cafe, mall, maupun diskotik, sebagai tempat tongkrongan mereka.  

 Tergesernya budaya lokal dari lingkungannya, disebabkan oleh 

kemunculanya sebuah kebudayaan baru yang katanya lebih modern dan mudah 

dipahami sebagian masyarakat. Sebuah istilah ”Budaya Populer” atau disebut juga 

dengan ”Budaya Pop” sering dianggap sebagai  kebudayaan instan, sehingga 

masyarakat yang tidak setuju atas adanya budaya ini menganggapnya sebagai 
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budaya ini tidak ada nilainya yang mengakibatkan rusaknya perilaku masyarakat 

yang berjiwa konsumtif dan hedonis.  

 Budaya pop yang diyakini lahir dari sebuah media massa memang benar 

adanya, media memfasilitasi atas tumbuh dan berkembangnya budaya populer 

dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari media cetak, beredar majalah yang 

menghadirkan keanekaragamn pola hidup budaya asing, termasuk penampilan 

model dari majalah tersebut yang menggunakan pakaian, tas, sepatu, serta pernak-

pernik lainnya dengan gaya budaya barat yang dapat mengundang perilaku para 

remaja kita cenderung untuk mengkutinya. Keberadaan budaya populer memang 

begitu mendominasi di tengah masyarakat terutama kaum remaja, hingga budaya 

lokalpun sedikit demi sedikit tergeser dan akhirnya terlempar dari lingkungan 

masyarakatnya. 

 Dampak media massa saat ini semakin terasa, terutama dampak 

negatifnya. Terlihat dari banyaknya program acara yang kurang mendidik 

sehingga menimbulkan pengaruh yang cukup besar terutama pada kalangan 

remaja dan anak-anak. Pada faktanya saat ini telah banyak perubahan pola hidup 

masyarakat yang semakin meningkat ke arah konsumtif, glamour, kehidupan seks 

bebas, yang telah tumbuh subur khususnya di lingkungan remaja perkotaan. 

Begitu pula dengan tayangan iklan yang menyuguhkan produk mulai dari 

kebutuhan primer masyarakat sehari-hari sampai kebutuhan sekunder yang dirasa 

kurang dibutuhkan, yang dengan penyampaiannya mempengaruhi masyarakat 

untuk mendapatkannya yang kadang semata-mata hanya untuk menaikkan 

identitas dirinya di mata masyarakat.  
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 Memang kebudayaan pop tidak bisa dihindari, karena diiringi dengan 

perkembangan teknologi, budaya baru yang asing dapat dengan mudah untuk 

masuk dan membuat perubahan yang signifikan mulai dari pola pikir, perilaku, 

sampai pola hidup masyarakat. Budaya barat masuk ke berbagai wilayah termasuk 

cara berpakaian. Budaya pakaian orang Indonesia yang tertutup sebagai simbol 

kepribadian orang timur mulai bergeser. Terutama di kalangan para remaja, gaya 

berpakaian remaja putri menjadi lebih terbuka dan seksi. Bahkan, di kota-kota 

besar seperti Jakarta, gaya hidup bebas yang merupakan gaya pop barat sudah 

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seiring perkembangannya, budaya pop 

yang dulu banyak didominasi oleh budaya barat, kini negara-negara bagian Asia, 

seperti jepang dan korea  juga mulai berperan dalam perkembangan budaya pop 

tersebut. Hal ini sejalan dengan kemajuan industri hiburan music pop pada saat 

ini. Lihatlah pada gaya hidup remaja saat ini, mereka juga banyak yang 

dipengaruhi oleh budaya dari negara korea tersebut, dari model pakaian mereka, 

potongan rambut mereka, bahkan make-up mereka. Demam band korea atau biasa 

disebut k-pop berhasil mempengaruhi kehidupan para remaja sekarang ini, selain 

itu film-film korea juga ikut mempengaruhi pola hidup remaja. 

 Budaya pop bersifat masal, maka jika ada kelompok minoritas yang tidak 

mengikuti budaya pop tersebut akan muncul anggapan telah melawan arus. 

Misalnya saja remaja putri yang tidak update dengan life-style baru, tampilan apa 

adanya dianggap anak kampungan yang memang tidak bisa diajak dalam 

pergaulan sosial. Oleh karena itu, jika remaja ingin diakui eksistensinya maka 

harus mengikuti budaya pop yang ada. 



26 

E.7. Stereotip Remaja Putri dalam Media Massa  

Media massa berperan sebagai penengah atau penghubung dengan kata 

lain media massa senantiasa berada di antara kita (sebagai penerima),  media 

massa sering kali menyediakan bahan bagi kita untuk membentuk pesepsi kita 

terhadap kelompok dan organisasi lain serta peristiwa tertentu. Dalam kerangka 

inilah stereotipikasi dan segresi perempuan di media adalah faktual dan tetap 

aktual. Identik dengan fakta bahwa “perempuan haruslah muda dan cantik dalam 

penampilan”. Hal ini menunjukkan bahwa isi media dengan stereotip dan 

“menyerang” kelompok yang dianggap minoritas (McQuail, 1996: 38).  

Menurut asumsi di atas dapat diartikan bahwa, makna maskulinitas dan 

feminitas dalam media massa mengalami konflik, nilai maskulin cendrung 

digambarkan lebih dimenang-menangkan (positif), disebabkan dominasi pria 

dalam masyarakat. Sedangkan kedudukan perempuan dalam media seringkali 

digambarkan kedalam bentuk yang lebih cenderung ke arah negatif. Sepertinya 

media memang memanipulasi citra dan mengaburkannya dengan realitas. Dengan 

anggapan kaum perempuan sebagai kaum minoritas, media massa seharusnya 

menjadi alat yang berfungsi sebagai penengah untuk membimbing khalayak 

bukan malah mengotak-otakkan khalayak. Nilai yang segregatif dan stereotip 

senantiasa dilekatkan ke media.  

Remaja menghadapi peran gender dalam menghadapi interaksi sosial 

dalam lingkungan masyarakat. Pesan mengenai peran gender yang disampaikan 

melalui media juga berpengaruh penting terhadap perkembangan gender remaja. 
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Banyak stereotip juga disediakan oleh media massa dan disebarkan secara luas 

melalui berbagai bentuk media, seperti iklan, film, komedi, dan lain sebagainya. 

media juga berperan dalam mengabadikan persepsi stereotip tertentu mengenai 

perempuan dan laki-laki (Samovar, 2010: 204) 

Kebanyakan tayangan media yang menampilkan sosok remaja sangat 

diwarnai oleh stereotip mengenai jenis kelamin, kususnya pada remaja putri. 

Banyak stereotip remaja putri  dalam media digambarkan sebagai sosok yang 

sangat mementingkan pacaran, belanja, dan penampilan (Campbell, dalam 

Santrock, 2007: 224). Mereka jarang diperlihatkan sebagai sosok yang tertarik 

dalam kegiatan sekolah atau prestasi, remaja putri yang cantik sering diidentikkan 

dengan „kepala kosong‟ sedangkan remaja putri yang pintar dan rajin sebagai 

sosok yang tidak menarik. Stereotip merupakan proses pembentukan citra 

terhadap suatu objek tertentu, citra itu sendiri terbentuk oleh suatu informasi yang 

kita terima. Media massa bekerja untuk menyampaikan informasi, dimana 

informasi tersebut dapat membentuk, mempertahankan, dan merefleksi citra 

terhadap khalayak. Realitas yang disampaikan oleh media adalah realitas yang 

sudah diseleksi realitas kedua. Yang pada akhirnya, kita membentuk citra tentang 

lingkunga sosial kita berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan media massa. 

Karena media massa melaporkan dunia nyata secara selektis, sudah tentu media 

massa mempengaruhi pembentukan citra tentang lingkungan sosial yang timpang, 

bias, dan tidak cermat. Yang kemudian terjadilah apa yang disebut stereotip yang 

dilakukan oleh media.    
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. Stereotip sosial seringkali digunakan di media, dan kita belajar banyak 

stereotip dari media. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan dan difusi 

stereotip merupakan suatu proses yang terorganisir secara struktural, sehingga 

disinyalir adanya kepentingan-kepentingan tertentu di balik pembentukan dan 

penyebaran (anggapan) stereotip yang terdapat dalam media dan dikalangan 

masyarakat. 

 Stereotip  terjadi baik di media cetak, elektronik, film, buku-buku 

pelajaran, ataupun media lainnya. Penelitian mengenai stereotip mengindikasikan 

bahwa media dapat mengutamakan stereotip, dan stereotip inilah yang kemudian 

berpengaruh terhadap pemahaman orang. Berbagai stereorip tersebut 

mempengaruhi bagaimana kita membuat penilaian terhadap orang dari kelompok 

yang dikenai stereotip.  

Representasi di televisi memandang perempuan “baik” sebagai makhluk 

yang menerima, sensitif, dan terumahkan, sementara perempuan “buruk” 

digambarkan berkarakter memberontak, mandiri dan egois. Sebuah identifikasi 

sebagai stereotip umum mengenai perempuan secara umum ditemukan. Namun, 

saat ini stereotip lebih diidentikkan pada hal-hal yang lebih bersifat negatif, 

seperti halnya stereotip terhadap perempuan khususnya remaja putri yang umum 

kita ketahui adalah bahwa perempuan dianggap cengeng, suka digoda, irasional, 

emosional, tidak bisa mengambil keputusan, tidak mandiri (dependen), pasif, 

pendiam, pemalu, subyektif, cepat tersinggung/perasa, suka menyembunyikan 

perasaan, suka bersolek, cerewet, royal, dan lain-lain (Agnes Sekar, 2008). 
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E.8. Stereotip dalam Pandangan Gender 

 Untuk mengetahui definisi dari gender, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui perbedaan antara seks (jenis kelamin) dan gender. Seks merupakan 

pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis 

kelamin tertentu misalnya perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan bisa 

dilihat dari kelamin mereka dan bentuk fisik lainnya yang secara biologis melekat 

pada perempuan dan laki-laki selamanya keduanya tidak dapat dipertukarkan 

karena merupakan ketentuan Tuhan (kodrat). Sedangkan gender adalah suatu 

konsep yakni suatu sifat yang melakat pada kaum laki-laki maupun perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996: 8). Misalnya, 

bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. 

Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Namun pemisahan 

sifat-sifat gender tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan atau dengan 

kata lain tidak menutup kemungkinan perempuan memiliki sifat-sifat seperti laki-

laki dan begitu pula sabaliknya.  

 Sejarah perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki terjadi melalui 

proses yang panjang. Terbentuknya proses itu dikarenakan oleh banyak hal 

diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara 

sosial, kultur, melalui ajaran keagamaan bahkan oleh institusi negara. Dengan 

melalui proses yang panjang dan sosialisasi tersebut, sosialisasi itu akhirnya 

menjadi ketentuan tuhan, seolah-olah bersifat biologis dan tidak dapat diubah lagi 

(Fakih, 1996: 10). Disebutkan oleh Oakley (1972) dalam bukunya Sex, Gender, 

dan Society, sebagaimana dikutip oleh Mansyur Fakih, bahwa gender berarti 
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pembedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan “behavioral 

diffences yang sucially consructed”, yakni pembedaan yang bukan kodrat atau 

bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh proses sosial dan budaya yang 

panjang baik itu pria maupun wanita. Sedangkan Caplan (1987) dalm bukunya 

The Cultural Construction of Sexuality menguraikan bahwa perbedaan perilaku 

pria dan wanita tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial dan 

kultural. Oleh karen itu gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke 

tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sementara jenis kelamin (Seks) tidak akan 

berubah (Fakih, 1996: 99). 

Gender pada dasarnya adalah pembagian peran serta tanggung jawab baik 

perempuan maupun laik-laki yang ditetapkan oleh sosial maupun budaya. Oleh 

karena itu gender sesungguhnya berkaitan erat dengan proses keyakinan 

bagaimana seharusnya pria dan putri diharapkan untuk berfikir dan bertidak sesuai 

dengan ketentuan sosial dan budaya dimana mereka berada. Masyarakat sebagai 

suatu kelompok yang menciptakan perilaku pembagian gender tersebut mampu 

menentukan  karena berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai keharusan, 

yang pada akhirnya keyakinan tersebut diwariskan dari generasi ke generasi 

berikutnya, dan lama-kelamaan warisan tentang perbedaan gender tersebut 

dianggap alamiah, normal, kodrat Tuhan sehingga yang melanggar keyakinan itu 

dianggap tidak normal dan melanggar kodrat. 

Stereotip bersumber dari pandangan gender. Secara umum stereotip adalah 

pelebelan atau penanda terhadap suatu kelompok tertentu (Fakih, 1996: 16), 

namun yang dapat kita ketahui saat ini stereotip seakan-akan selalu merugikan 
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dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotip itu adalah yang 

bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis 

kelamin tertentu, umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan 

(stereotip) yang dilekatkan kepada mereka.  

Secara sosiologis stereotip merupakan gambaran penanda yang dimiliki 

oleh suatu budaya masyarakat tertentu yang khas. Sering kali stereotip juga 

merupakan bentuk mitos semata yang berlaku pada budaya masyarakat tertentu 

karena stereotip tidak memiliki kebenaran yang bersifat absolut. Pengertian 

mengenai mitos yang berkaitan dengan stereotip adalah suatu jenis tuturan (a type 

of speech), sesuatu yang hampir mirip dengan representasi kolektif di dalam suatu 

sosiologi masyarakat (Budiman, 1999: 76). 

Adanya stereotip utama tentang gender dan emosi menempatkan 

perempuan itu emosional, penuh perasaan, sedangkan laki-laki tidak. Stereotip ini 

sangat kuat dan meresap kesannya pada budaya kita (Shields, dalam Santrock, 

2003: 376). Selain itu ada, ada stereotip lain tentang perempuan, bahwa 

perempuan lebih sering mengekspresikan ketakutan dan kesedihan daripada laki-

laki, terutama ketika berkomunikasi dengan teman-teman dan keluarga (Santrock, 

2003: 378). 

E.9. Bahasa Film 

Dalam film, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan adalah 

bahasa film. Bahasa film yang dimaksud disini adalah hal–hal apa saja yang telah 

ditampilkan oleh sebuah film. Bahasa film mempunyai tiga faktor utama. 
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Pertama, gambar/visual, gambar dalam karya film berfungsi sebagai sarana utama. 

Oleh karena itu, andalkan terlebih dahulu kemampuan penyampaian melalui 

media gambar tersebut untuk menanamkan informasi. Gambar memiliki daya 

tarik tersendiri di luar alur cerita. Kedua, suara/audio, keberadaan suara berfungsi 

sebagai sarana penunjang untuk memperkuat atau mempertegas informasi yang 

hendak disampaikan melalui bahasa gambar. Dan ketiga, keterbatasan waktu, 

faktor ini yang mengikat dan membatasi penggunaan kedua sarana bahasa film di 

atas. Oleh karana itu, perlu diingat bahwa hanya informasi yang penting saja yang 

diberikan. 

E.9.1. Scene 

 

Scene atau bisa di sebut adegan merupakan gabungan shot yang disusun 

secara keseluruhan yang mencakup ruang, waktu, dan tempat, sehingga 

memiliki pengertian yang utuh (Kine Klub UMM, 2009: 14) 

Dalam suatu film terdapat bebagai macam adegan untuk 

menggambarkan suatu cerita. Adegan-adegan tersebut disatukan dalam 

beberapa rangkaian adegan atau yang biasa disebut scene. Dalam satu scene 

biasanya terdapat unsur 5W + 1H, what, where, when,who, why + how (apa 

yang terjadi, dimana kejadiannya, kapan terjadi, siapa yang melakukan, 

mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya suatu adegan). 

E.9.2. Macam – Macam Shot 

Shot atau ukuran framing yang digunakan dalam pengambilanadegan. 

Berguna untuk mengetahui seberapa besar komposisi ruang dalamsatu frame. 

Ukuran ini dibagi dalam beberapa macam, diantaranya : 
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a. BCU (Big Close Up) atau ECU (Extreme Close up) 

Ukuran close up denga framing lebih memusatkan / detail satu  

bagian tubuh atau aksi yang mendukung informasi dalam jalinan alur 

cerita. 

b. CU (Close Up) 

Framing pengambilan gambar, dimana kamera berada dekat atau 

terlihat dekat dengan subyek sehingga gambar yang dihasilkan atau 

gambar subyek memenuhi ruang frame. 

 

c. MCU (Medium Close Up) 

MCU adalah pengambilan gambar dengan komposisi framing 

 subjek lebih jauh dari close up, tetapi leih dekat dari medium shot. 

Untuk pengambilan gambar tersebut, harap memperhatikan sendi subjek. 

d. MS (Medium Shot) 

Secara sederhana, medium shot merekan gambar subjek kurang 

lebih setengah badan. Pada pengambilan ini biasanya digunakan 

kombinasi denga follow shot terhadap subjek bergerak. Hal itu dilakukan 

untuk memperjelas subyek dan sedikit member ruang pandang subyek. 

e. Medium Full (Knee Shot) 

Pengambilan gamber yang dibatasi oleh lutut subjek. Pengambilan 

gambar macam ini memungkinkan penonton untuk mendapatkan 

informasi sambungan peristiwa dari aksi tokoh tersebut. 

f. FS (Full Shot) 
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Full shot memungkinkan pengambilan gambar dilakukan pada 

subyek secara utuh dari kepala hingga kakinya, secara teknis, batasan atas 

diberi sedikit ruang untuk head room. 

g. MLS (Medium Long Shot) 

Framing kamera dengan mengikutsertakan setting sebagai 

pendukung suasana diperlukan karena ada kesinambungan cerita dan aksi 

tokoh dengan setting tersebut. 

 

 

h. LS (Long Shot) 

LS merupakan tipe shot dengan ukuran framing diantara MLS dan 

ELS. Dengan kata lain, luas ruang pendanganya lebih luas dibandingkan 

medium long shot dan lebih sempit dari exteme long shot. 

i. ELS (Extreme Long Shot) 

Pengambilan gambar dengan metode ELS yang hampir tak terlihat 

memuat artis tampak berada di kejauhan. Disini, setting ruang ikut 

berperan. Obyek gambar terdiri dari artis dan interaksinya dengan ruang, 

yang sekaligus mempertegas atau membantu imajinasi ruang cerita dan 

peristiwa kepada penonton. 

E.9.3. Macam – Macam Angle 

Angle atau teknik pemgambilan gambar merupakan sudut pandang 

untuk mengambil sebuah gambar. Menentukan angle tidaklah semudah menata 

interior atau setting ruangan. Menentukan angle memerlukan gambaran 
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kemungkinan dan efek tampilan gambar yang dihasilkan menggunakan peta 

ruang produksi tampak atas atau biasa disebut floor plan. Berikut ini 

pembahasan angle dikelompokan dalam level ketinggian yang sama. 

a. High angle, Top angle, Bird eye view 

High angle adalah merekam gambar dari sudut atas obyek 

sehingga obyek terlihat terekspose dari bagian atas. Demikian halnya 

dengan Bird eyeview, namun perbedaannya sederhana, yaitu terletak pada 

point of view kamera. Hasil high angle lebih sederhana dibandingkan bird 

eye view meskipun teknik bird eye view merupakan pengembangan dari 

high angle.Bird eye view dilihat lebih dramatis dan berkesan dinamis, 

seperti penglihatan seekor burung di atas. Sementara top angle adalah 

teknik pengambilan gambar secara tepat dari sudut atas subyek, seperti 

peta. Hasil gambar lebih dramatis dan menimbulkan misteri kerena hanya 

gerak – gerik subyek saja yang tampak. 

b. Low Angle, Frog Eye Level 

Kebalikan dari high angle yang mengambil gambar dari sudut atas, 

low angle mengambil gambar dari sudut bawah. Sama seperti high angle 

dan eye level, low angle hanya sebagai patokan penempatan kamera 

dengan level ketinggian peletakannya dalam pengambilan gambar. 

Selebihnya, bagaimana teknis eksekusinya diserahkan sepenuhnya oleh 

sutradara dengan pertimbangan director of photography dan operator 

kamera sebagai eksekutornya untuk menterjemahkan konsep high angle 
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yang dimaksud. Dalam level low angle terdapat pula istilah baru seperti 

frog eye level, dimana letak kamera berada kurang lebih di bawah paha. 

c. Eye Level, Profil Shot 

Eye level dipahami sebagai standar pengambilan gambar dengan 

ketinggian relatif sedang, kurang lebih sejajar denga ketinggian badan kita. 

Dengan begitu, gambar yang dihasilkan terlihat datar dan cenderung 

monoton bila dieksekusi tanpa variasi lain. 

d. Over Shoulder 

Mangambil adegan dialog dari sudut belakang / punggung bahu 

salah satu obyek sinematik disebut juga over shoulder. Shot tersebut 

menjadi alternatif gambar two shot subyek yang sedang berdialog. 

Langkah pengambilan gambar dengan over shoulder menjadi alternatif 

solusi juga agar pengambilan gambar adegan dialog tidak terkesan frontal 

sehingga tampak seperti reportase. 

e. Walking Shot, Fast Road Effect 

Konsep pengambilan gambar dengan walking shot sebenarnya 

mudah saja. Walking shot dianggap sebagai terjemahan dari follow shot, 

yakni mengikuti langkah talent saat berakting. Namun, walking shot lebih 

menitikberatkan perhatian pada gerak kaki sehingga gambar yang 

dihasilkan lebih menegangkan atau mengesankan ketergesaan. Terlebih 

lagi pada fast road effect, konsepnya masih sama dengan walking shot, 

tetapi pergerakkan kamera sat mengikuti obyek lebih cepat lagi. Efek yang 

terjadi yaitu gambar belakang tampak blur atau tidak fokus. 
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f. Artificial Shot 

Pada prinsipnya, artificial shot dimaksudkan untuk lebih 

memperindah shot sehingga lebih bernuansa seni. Artificial shot biasanya 

digunakan untuk mengambil adegan di alam terbuka, misalnya hutan. 

Pemberian aksen dedaunan atau rumput di depan lensa atau dikombinasi 

dengan traveling shot mengesankan gambar terlihat dinamis. 

g. Reflection Shot 

Seorang aktris duduk atau berdiri di depan cermin sambil 

melakukan aktingnya, tetapi angle pengambilan gambar mengarah ke 

cermin dengan bayangan dari aktris tersebut. Hal yang perlu diperhatika 

adalah bayangan kamera dan kru lain yang berada di belakang aktris, 

karena mungkin akan tampak. Selain itu, perhatikan juga lintasan gerak 

kmera bila melakukan pergerakan kamera. 

h. Tripod Transition 

Tripod transition bisa diartikan sebagai pergerakan camera on 

tripod dengan framing yang terbatas, tetapi meliputi area yang luas, lebih 

luas dariframing lensa, sehingga kamera secara aktif mencari kedudukan 

talent. Itudilakukan dengan panning atau tilting (gerakan kamera secara 

vertikal) yangcepat dan langsung mengarah pada talent yang dumaksud. 

i. Back Light Shot 

Pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi kamera 

behadapan secara frontal dengan sumber cahaya di depannya sehingga 

memungkinkan terekamnya siluet talent yang ada di antara kamera dan 
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sumber cahaya. Jika ingin mendapatkan gambar talent yang tidak siluet, 

tembakkan reflektor ke arah talent. 

j. Door Frame Shot 

Door frame shot merupakan cara pengambilan gambar untuk 

mendapatkan footage. Gambar diambil dari arah pintu yang agar terbuka. 

Gambar tersebut bisa memperkuat adegan atau mengantisisapi 

monotonnya gambar dalam editing. 

k. One Shot, Two Shot, Group Shot 

One shot adalah pengambilan gambar dengan obyek gambar hanya 

seoreang talent saja. Sementara two shot adalah pengambilan gambar 

dangan obyek dua orang talent. Semantara itu, group shot jika kamera 

merekan obyek gambar yang terdiri fari sekelompok orang. 

E.9.4. Lighting 

Cahaya dalam pembuatan film atau karya audio visual dapat 

menggunakan dua cara, diantaranya adalah Natural Light (cahaya yang dapat 

diambil atau digunakan yang berasal dari alam, seperti cahaya matahari atau 

bulan). Akan tetapi cahaya ini tidak dapat menjadi pedoman dalam penggunaan 

cahaya, karena cuaca tidak dapat diperkirakan maka kita masih membutuhkan 

cahaya buatan lain atau yang biasa yang disebut Artificial light, yang biasa 

menggunakan lampu dengan ukuran kekuatan yang cukup besar. Artificial light 

ini dibagi dalam beberapa tempat peletakan cahaya, diantaranya : 

1. Key light, cahaya utama yang berfungsi sebagai penerang pokok atau 

utama dalam frame tangkap kamera. 
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2. Fill light, cahaya tambahan yang berguna untuk mengisi bagian yang 

gelap. Dengan catatan, pertimbangan perbandingan terang gelap 

disesuaikan dengan adegan yang diinginkan. 

3. Back light, berfungsi sebagai cahaya tambahan juga, tetapi berguna 

untuk menciptakan suasana ruang di belakang adegan. 

4. Available light, cahaya pendukung suasana yang salah satu gunanya 

adalah mempertegas suasana. Misalnya, menciptakan suasana malam 

atau mistis dengan lampu kebiruan atau mendukung artificial shot 

suasana ruang di sebuah tempat pada siang hari dengan munculnya efek 

cahaya yang jatuh dari sela–sela jendela atau genting. 

5. Wash light, cahaya tambahan yang digunakan untuk memperhalus 

jatuhnya cahaya. 

6.   Side light, cahaya tambahan yang berada di samping obyek agar tidak 

kosong cahayanya. 

E. 10. Jenis-jenis Film 

 Cerita dalam film dapat dikelompokan ke dalam beberapa jenis, setiap 

jenis tentunya memiliki cirinya masing-masing. Beberapa jenis cerita film 

menurut Elizabeth Lutters (2006: 35-41) 

1. Drama adalah jenis cerita fiksi yang bercerita tentang kehidupan dan 

perilaku manusia sehari-hari.  Tema ini mengetengahkan aspek-aspek 

human interest sehingga yang dituju adalah perasaan penonton untuk 

meresapi kejadian yang menimpa tokohnya. 
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2. Dokumenter adalah cerita yang berisi kisah non-fiksi atau non-drama 

biasanya jenis ini menampilkan sebuah kisah nyata dan dibuat di tempat 

aslinya.  

3. Propaganda, cerita yang bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Jenis 

ini harus bisa mempengaruhi orang atas sesuatu yang disampaikan. 

E.11. Semiotika  

 Istilah semiotik berasal dari bahasa yunani semion yang berarti tanda. 

Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu atas dasar konvensi sosial yang 

terbangun sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara 

terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda 

(Eco, 1979 dalam Sobur, 2009: 95). Semiotik sebagai “ilmu tanda (sign) dan 

segala yang berhubungan dengan cara berfungsinya, hubungannya dengan kata 

lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya” 

(Zoest, 1996 dalam Sobur, 2006: 96).  

 Menurut Charles Morris (dalam Budiman, 2011: 4), semiotika pada 

dasarnya dapat dibedakan kedalam tiga cabang penyelidikan, yakni: 

1. Sintaktik (syntactics) atau sintaksis (syntax): Suatu cabagng penyelidikan 

semiotika yang mengkaji “hubungan formal di antara tanda dengan tanda-

tanda yang lain”. Dengan kata lain, karena hubungan-hubungan formal ini 

merupakan kaidah-kaidah yang mengendalikan tuturan dan interpretasi, 

pengertian sintaktik kurang-lebih adalah semacam “gramatika”. 
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2. Semantik (semantics): Suatu cabang penyelidikan semiotika yang 

mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan disignata atau objek-

objek yang diacunya”. Bagi Morris, yang dimaksudkan dengan disignata 

adalah makna tanda-tanda sebelum digunakan dalam tuturan tertentu. 

3. Pragmatik (pragmatics): Suatu cabang penyelidikan semiotika yang 

mempelajari “hubungan di antara tanda-tanda dengan interpreter-

interpreter atau para pemakainya” pemakaian tanda-tanda. Pragmatik 

secara khusus berurusan dengan aspek-aspek komunikasi, khususnya 

fungsi-fungsi situasional yang melatari tuturan. 

Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, 

peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Sebagai ilmu, semiotika 

berfungsi untuk mengungkapkan secara ilmiah keseluruhan tanda dalam 

kehidupan manusia, baik tanda verbal maupun nonverbal. Ilmu semiotika tidak 

hanya dikemukakan oleh satu ilmuwan saja, namun beberapa ilmuwan juga 

menjadi pelopor semiotika, diantaranya adalah Ferdinand de Saussure, Charles 

Sanders Peirce, Roland Barthes, Derrida, dan masih banyak lagi. 

Ferdinand de Saussure merumuskan tanda sebagai kesatuan dari suatu 

bentuk penanda (signifier) dengan sebuah ide atau petanda (signified). Dengan 

kata lain penanda adalah ”bunyi yang bermakana” atau “coretan yang bermakna”. 

Jadi, penanda adalah aspek material dari bahasa: apa yang dikatakan atau didengar 

dan apa yang ditulis atau dibaca. Petanda adalah gambaran, mental, pikiran, atau 

konsep. Jadi petanda adalah aspek mental dari bahasa (Bartens 2001, dalam 
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Sobur, 2006: 46). Suatau penanda tanpa petanda tidak berarti apa-apa dan karena 

itu tidak merupakan tanda. Sebaliknya, suatu petanda tidak mungkin disampaikan 

atau ditangkap lepas dari penanda (Sobur, 2006: 46). Saussure mengatakan 

“penanda dan petanda merupakan kesatuan seperti dua sisi dari sehelai kertas”. 

Sementara itu, Charles Sanders Peirce mengatakan bahwa kita hanya dapat 

berfikir dengan medium tanda. Manusia hanya dapat berkomunikasi lewat sarana 

tanda. Tanda dalam kehidupan manusia bisa tanda gerak atau isyarat. Lambaian 

tangan yang bisa diartikan memanggil atau anggukan kepala dapat diterjemahkan 

setuju. Tanda bunyi, seperti tiupan peluit, terompet, genderang, suara manusia, 

dering telpon. Tanda tulisan, diantaranya huruf dan angka. Bisa juga tanda gambar 

berbentuk rambu lalu lintas, dan masih banyak ragamnya. 

Merujuk teori Pierce, maka tanda-tanda dalam gambar dapat dilihat dari 

jenis tanda yang digolongkan dalam semiotik. Di antaranya: ikon, indeks dan 

simbol. Ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat pula 

dikatakan, tanda yang memiliki ciri-ciri sama dengan apa yang dimaksudkan. 

Misalnya, foto Sri Sultan Hamangkubuwono X sebagai Raja Keraton 

Ngayogyakarta Hadiningrat adalah ikon dari Pak Sultan. Indeks merupakan tanda 

yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Atau disebut 

juga tanda sebagai bukti. Contohnya: asap dan api, asap menunjukkan adanya api. 

Simbol merupakan tanda berdasarkan konvensi, peraturan, atau perjanjian yang 

disepakati bersama. Simbol baru dapat dipahami jika seseorang sudah mengerti 

arti yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya: Garuda Pancasila bagi bangsa 

Indonesia adalah burung yang memiliki perlambang yang kaya makna. Namun 
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bagi orang yang memiliki latar budaya berbeda, seperti orang Eskimo, misalnya, 

Garuda Pancasila hanya dipandang sebagai burung elang biasa. (Tinarbuko, 2009: 

16-17).  

Barthes yang merupakan pengikut Saussure, secara panjang lebar 

mengulas apa yang sering disebut sebagai sistem pemaknaan tataran kedua, yang 

dibangun di atas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem kedua ini oleh 

Barthes disebut dengan konotasi, yang dalam mitologinya secara tegas ia bedakan 

dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran pertama (Sobur, 2006: 69).   

 Semiotika digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks media 

dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui seperangkat 

tanda. Teks media yang tersusun atas seperangat tanda tersebut tidak pernah 

membawa makna tunggal. kenyataannya, teks media selalu memiliki ideologi 

dominan yang terbentuk melalui tanda tersebut (Sobur, 2006: 95). 

Sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam semiotik yang kita kenal 

sekarang, yaitu (Peteda. 2001 dalam Sobur, 2006: 100-102)  

a. Semiotik Analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda.  

b. Semiotik Deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tansa yang 

dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap 

seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit mendung menandakan 

bahwa hujan tidak lama lagi akan turun, dari dulu hingga sekarang tetap 

saja begitu. 
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  c. Semiotika Faunal (zoosemiotic), yaitu semiotik yang khusus 

memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. hewan biasanya 

menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga 

sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Misalnya, 

seekor ayam betina yang berkotek-kotek menandakan ayam itu telah 

bertelur atau ada sesuatu yang ia takuti.   

d. Semiotika Kultural, yaitu semiotika yang khusus menelaah sistem tanda 

yang berlaku dalam kebudayaan masyarakat tertentu. Masyarakat mahluk 

sosial yang memiliki sistem budaya tertentu yang telah turun temurun 

dipertahankan dan dihormati. Budaya yang terdapat dalam masyarakat 

yang juga merupakan sistem, menggunakan tanda-tanda tertentu yang 

membedakannya dengan masyarakat yang lain. 

e. Semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalamnarasi 

yang berwujud mitosdan cerita lisan (folklore).  

f. Semiotik Natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan oleh alam. Air sungai keruh menandakan di hulu telah turun 

hujan , dan daun pohon-pohon yang menguning lalu gugur. 

g. Semiotik Normatif, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-

rambu lalu lintas.  

h. Semiotik Sosial,  yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang 

dihasilkan oleh menusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud 

dalam satuan yang disebut kalimat.  
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i. Semiotik Struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda 

yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa. 

E.11.1. Semiotika Charles Sanders Peirce 

Charles Sanders Peirce merupakan filusuf aliran pragmatik Amerika 

pada akhir abad ke-19. Istilah semiotika atau semiotik Peirce merujuk 

pada “doktrin formal tentang tanda-tanda”. Yang menjadi dasar dari 

semiotika adalah konsep tentang tanda: tak hanya bahasa dan sistem 

komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu sendiri 

pun sejauh terkait dengan pikiran manusia seluruhnya terdiri atas tanda-

tanda, karena jika tidak begitu, manusia tidak akan bisa menjalin 

hubungannya dengan realitas. Bahasa itu sendiri merupakan sistem tanda 

yang paling fundamental bagi manusia, sedangkan tanda-tanda nonverbal 

seperti gerak-gerik, bentuk-bentuk pakaian, serta beraneka praktik sosial 

konvensional lainnya, dapat dipandang sebagai sejenis bahasa yang 

tarsusun dari tanda-tanda bermakna yang dikomunikasikan berdasarkan 

relasi-relasi. (Sobur, 2006: 13) 

Peirce terkenal karena teori tandanya, menurutnya tanda adalah yang 

mewakili sesuatu bagi seseorang. Sebuah tanda (sign atau representament) 

adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang laindalam 

beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu dinamakan sebagai 

makna (interpretan) dari tanda yang pertama, yang kemudian mengacu 

pada objek (object). Dengan demikian sebuah tanda memiliki relasi triadik 

langsung dengan interpretannya dan objeknya, apa yang disebut sebagai 
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proses semiosis merupakan proses yang memadukan entitas yang disebut 

sebagai representament tadi dengan entitas lain yang disebut sebagai 

objek. Proses semiosis ini sering pula disebut sebagai signifikasi atau 

mencocokkan (signification). 

Gambar 1.1 Elemen Makna Peirce 

Representament (sign) 

 

                            Object                                         Interpretant  

Sumber: Alex Sobur,  Analisis Teks Media, 2006, hlm. 115 

Panah dua arah menekankan bahwa masing-masing istilah dapat 

dipahami hanya dalam relasi dengan yang lain. Sebuah tanda mengacu 

pada sesuatu diluar dirinya sendiri (objek), dan ini dapat dipahami oleh 

seseorang dan memiliki efek dibenak penggunanya (interpretant), 

interpretan bukanlah pengguna tanda, namun Peirce menyebutnya sebagai 

efek penanda yang tepat.  

Sesuatu yang digunakan agar tanda bisa berfungsi, oleh Peirce 

disebut ground. Kensekuensinya, tanda (sign atau representamen) selalu 

terdapat dalam hubungan triadik, yakni ground, object, dan interpretant. 

Atas hubungan ini mengklasifikasikan tanda sebagai berikut: 
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 Berdasarkan ground-nya (tanda) dibagi menjadi: 

1. Qualisign, adalah kualitas yang ada pada tanda, yang merupakan tanda 

berdasarkan suatu sifat. Misalnya putih berarti bersih sedangkan hitam 

adalah gelap atau kelam. 

2. Sinsign, adalah eksistensi aktual benda tau peristiwa (kenyataan) yang ada 

pada tanda. Misalnya, tamgisan bayi berarti lapar atau mengantu. 

3. Legisign, adalah norma (sifat) yang dikandung oleh tanda, atau tanda atas 

dasar suatu peraturan yang berlaku umum, sebuah konvensi, sebuah kode. 

Misalnya, tanda pada rambu-rambu lalu lintas. 

Berdasarkan objeknnya tanda dibagi menjadi: 

1. Ikon, adalah tanda yang mengandung kemiripan rupa sebagaiman dapat 

dikenali oleh para pemakainya. Dalam ikon hubungan antara 

representamen dan objeknya terwujud sebagai kesamaan dalam beberepa 

kualitas. Sebuah peta atau lukisan memiliki hubungan ikonik dengan objek 

aslinya, sejauh diantara keduanya terdapat keserupaan. Misalnya, rambu-

rambu lalu lintas bergambar jalanan menikung, hal itu menandakan adanya 

tikungan di depan. 

2. Indeks, adalah tanda yang memiliki keterkaitan antara representamen dan 

objeknya, biasanya terjadi hubungan sebab akibat didalamnya. Misalnya, 

adanya asap menandakan adanya api, atau mendung menandakan akan 

turun hujan. 

3. Simbol, adalah tanda yang antara penanda dan petanda yang bersifat 

arbiter, konvensional, atau hubungan berdasarkan perjanjian masyarakat. 
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Misalnya, bendera merah putih merupakan simbol dari negara Indonesia 

karena sudah disepakati sejak kemerdekaan Indonesia dan tidak ada 

perubahan. 

Tabel 1 

(Trikotomi Peirce: ikon, indeks, simbol) 

Tanda Ikon Indeks Simbol 

Ditandai 

dengan:  

 

Contoh:  

 

Proses: 

Persamaan 

(kesamaan)  

 

Gambar, patung, Foto  

Dapat dilihat 

Hubungan sebab-akibat  

 

Asap-Api Gejala-Penyakit 

(bercak merah/campak) 

Dapat diperkirakan 

Konvensi. 

 

Kata, isyarat. 

Harus 

dipelajari 

Sumber: Arthur Asa Berger dalam Sobur, Semiotika Komunikasi, 2006, hlm. 34. 

Tabel di atas berasal dari pernyataan Peirce:  

“Sebuah analisis tentang essensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa 

setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, dengan mengikuti sifat 

objeknya, ketika saya menyebut tanda sebagai ikon. Kedua, menjadi 

kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika 

saya menyebut tanda sebagai indeks. Ketiga, kurang lebih perkiraan yang 

pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat 

dari suatu kebiasaan (dimanaistilah yang saya gunakan sebagai cakupan 

suatu sifat alamiah), ketika saya menyebut tanda sebagai simbol.” 

(Dikutip dalam Sobur 2006). 
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Berdasarkan interpretantnya tanda dibagi juga menjadi:  

1. Rheme, adalah tanda yang memungkinkan orang menafsirkan 

berdasarkan pilihan. Misalnya, orang yang matanya merah matanya 

dapat diartikan orang itu baru menangis atau, sakit mata, atau bangun 

tidur. 

2. Decisign atau decent sign, adalah tanda yang sesuai dengan kenyataan, 

atau menampilkan informasi penandanya. Misalnya, jika pada suatu 

jalan sering terjadi kecelakaan, maka di tepi jalan akan dipasang rambu 

lalu lintas yang menyatakan bahwa disitu sering terjadi kecelakaan. 

3. Argument, adalah tanda yang langsung memberikan alasan tentang 

sesuatu. Misalnya, seseorang berkata “gelap”, sebab ia menilai ruang 

itu cocok dikatakan gelap. Dengan demikian argumen merupakan 

tanda yang berisi penilaian atau alasan mengapa seseorang berkata 

begitu yang tentu saja penilaian itu mengandung kebenaran. 

E.11.2.  Aplikasi Semiotika pada Film 

Dalam bukunya A Theory of Semiotics, Eco (1979) menyebutkan 

bahwa suatu penelitian semiotika umum akan dihadapkan pada berbagai 

batas bidang kajian. Bebrapa diantaranya harus disepakati sementara, 

sedangkan lainya, menurut Eco, ditentukan oleh onjek disiplin ilmu itu 

sendiri. (dalam Sobur, 2006: 108).  

Studi media massa mencakup pencarian pesan dan makna-makna 

dalam materinya, karena sesungguhnya semiotika komunikasi adalah 
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proses komunikasi, dan intinya adalah makna. Maksud dari asumsi di atas 

adalah dengan kita menggunakan media komunikasi apapun kita akan 

mempelajari makna.  

Kekurangan dari film adalah sebagai sangat multitafsir. Diperlukan 

analisa tersendiri untuk memahami unsur-unsur semiotik yang ditampilkan 

dalam film. Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

struktural atau semiotika. Seperti yang dikemukakan Van Zoest (dalam 

Sobur, 2006: 128), film dibangun tanda semata-mata. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk 

mencapai efek yang diharapkan.  

Di dunia ini penuh dengan tanda-tanda dan simbol-simbol. Setiap 

tanda dan simbol mempunyai makna yang menyertainya, sedangkan 

makna itu sendiri ada karena hasil dari kesepakatan masyarakat umum 

yang menyepakatinya. Jadi, makna itu sifatnya subyektif. Dalam sebuah 

film kita bisa melihat banyak sekali tanda. Film merupakan kesatuan 

gambar yang bergerak serta dinamis dari obyek yang ditampilkannya. Film 

juga mempunyai karakteristik yang khas dengan tanda dan simbol 

didalamnya. Film sebagai media visual menyampaikan ide secara 

langsung dengan memperlihatkan benda atau obyek konkritnya 

(Sumarno,1996:26). Sebab dalam teori komunikasi, film bisa dikatakan 

sebuah pesan yang disampaikan kepada komunikan dengan disertakan 

tampilan obyeknya secara langsung dengan motif agar dapat dipersepsi 

secara seragam. Akan tetapi, tidak bisa disimpulkan secara tegas juga 
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bahwa nantinya akan menghasilkan persepsi yang sergam. Dikarenakan 

adanya hal-hal lain yang bisa mempengaruhi seseorang dalam 

mempersepsi. Misalnya saja latar belakang sosialnya, pendidikan, 

pengalaman, umur, dan lain-lain. 

Film umumnya dibangun dengan banyak tanda, yang paling penting 

dalam film adalah gambar dan suara. Sistem semiotika yang lebih penting 

lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-

tanda yang menggambarkan sesuatu. (Sobur, 2006: 128) 

Tanda-tanda dalam sebuah film merupakan bentuk komunikasi yang 

bersifat ambigu dan tidak dapat dicerna dengan sekali pandang, makna 

yang terkandung dalam film proses komunikasinya dipresentasikan dalam 

bentuk gambar maupun suara. Dalam sebuah film, dapat menyajikan 

pesan/objek yang sebenarnya termasuk hasil dramatisir secara audio visual 

dalam unsur gerak (live) dalam waktu bersamaan (broadcast). Pesan yang 

dihasilkan film dapat menyerupai benda/objek yang sebenarnya atau 

menimbulkan kesan lain. Oleh karena itu media ini memiliki potensi besar 

dalam merubah sikap dan perilaku masyarakat.  

Tanda-tanda yang dibangun dalam film merupakan proses 

komunikasi yang mempunyai berbagai makna, seoerti yang dikatakan Van 

Zoest (dalam Irawanto,1999: 35) bahwa film dibangun dengan tanda-tanda 

semata. Tanda-tanda tersebut termasuk dalam sistem „tanda‟ yang bekerja 

sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Yang paling 

penting ialah gambar dan suara (kata yang diucapkan ditambah dengan 
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suara-suara lain yang serentak mengiringi gambar) dan musik film. 

Berbeda dengan fotografis statis, rangkaian gambar dalam film 

menciptakan imaji dan sistem penandaan.  

Irawanto (1999: 27) menjelaskan bahwa studi media massa pada 

dasarnya mencakup pencarian pesan dan makna-makna dalam materinya, 

karena sesungguhnya basis studi komunikasi adalah proses komunikasi, 

dan intinya adalah makna. Maka mempelajari media adalah mempelajari 

makna. Pada dasarnya, hal tersebut diatas menunjukkan bahwa penerapan 

analisis semiotika film sebagai media massa merupakan suatu kesesuaian. 

Analisis semiotika dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik 

tanda-tanda yang ada pada film. 

F. Definisi Konseptual 

F.1.  Remaja Putri 

 Kata remaja berasal dari bahasa Latin “adolescere” (kata bendanya 

adolescentia yamg artinya remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau 

dalam perkembangan menjadi dewasa. Jadi masa remaja merupakan suatu 

periode atau masa tumbuhnya seseorang dalam masa transisi dari anak-anak 

kemasa dewasa, yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai 

persiapan memasuki masa dewasa. Masa ini merupakan masa disaat individu 

berkembang dari pertama kali menunjukkan tanda-tanda seksual, mengalami 

perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak menjadi dewasa, serta 
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terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh pada keadaan 

yang mandiri. 

 Erikson (dalam Hurlock, 1990: 41) menyatakan bahwa masa remaja 

adalah masa kritis identitas atau masalah identitas – ego remaja. Identitas diri 

yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa 

perannya dalam masyarakat, serta usaha mencari perasaan kesinambungan dan 

kesamaan baru para remaja harus memperjuangkan kembali dan seseorang akan 

siap menempatkan idola dan ideal seseorang sebagai pembimbing dalam 

mencapai identitas akhir. 

 Neidahart (dalam Hurlock, 1990: 42) menyatakan bahwa masa remaja 

merupakan masa peralihan dan ketergantungan pada masa anak-anak kemasa 

dewasa, dan pada masa ini remaja dituntut untuk mandiri. Pendapat ini hampir 

sama dengan yang dikemukakan oleh Ottorank (dalam Hurlock, 1990: 42) bahwa 

masa remaja merupakan masa perubahan yang drastis dari keadaan tergantung 

menjadi keadaan mandiri. 

 Banyak perubahan yang terjadi ketika memasuki masa remaja, seperti 

halnya perubahan fisik yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa 

remaja yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis (Sarwono, 

1994 dalam Desmita, 2006: 190). Tanda-tanda perubahan fisik pada remaja terjadi 

dalam konteks pubertas. Remaja akan mengalami perubahan dan percepatan 

pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi badan. Remaja putri mengalami 
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pertumbuhan cepat ini dua tahun lebih awal dibanding remaja laki-laki, umumnya 

anak perempuan mulai mengalaminya pada usia 11 tahun. 

F.2. Stereotip 

  Stereotip merupakan bentuk kompleks dari pengelompokan yang secara 

mental mengatur pengalaman Anda dan mengarahkan sikap Anda dalam 

menghadapi orang-orang tertentu. Hal ini mejadi cara untuk mengatur gambaran-

gambaran yang Anda miliki ke dalam suatu kategori yang pasti dan sederhana 

yang anda gunakan untuk mewakili sekelompok orang (Samovar, 2010: 203)  

  Stereotip merupakan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan 

persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip 

masuk ke dalam kehidupan publik (melalui psikologi sosial) sebagai istilah yang 

digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kualitas atau karakter tetap 

dikelompokkan pada kelompok tertentu. Secara umum stereotip adalah pelebelan 

atau penanda terhadap suatu kelompok tertentu (Fakih, 1996: 16), namun yang 

dapat kita ketahui saat ini stereotip seakan-akan selalu merugikan dan 

menimbulkan ketidakadilan. 

F.3. Film 

 Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses 

kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara yang 
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dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik dan/atau lainnya (dalam UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman) 

Pengertian film sebagai suatu media komunikasi, merupakan suatu 

kombinasi antara usaha penyampaian pesan melalui gambar yang bergerak, 

pemanfaatan teknologi kamera, warna dan suara. Unsur-unsur tersebut 

dilatarbelakangi oleh suatu ceritera yang mengandung suatu pesan yang ingin 

disampaikan oleh sutradara kepada khalayak film. Bagaimana, bilamana, dan 

dalam kombinasi bagaimana gambar yang bergerak, dialog, warna, sudut 

pengambilan musik dipergunakan, semua ini ditentukan oleh sutradara. (Susanto, 

1982: 60). Sebagai suatu media komunikasi dan seni, nilai film lebih mudah 

menyajikan suatu hiburan daripada bentuk komunikasi lainnya. Hal ini dapat 

dilihat dari sifatnya yang ringan dan menitikberatkan pada „estetika‟ dan „etika‟. 

Pada dasarnya film memiliki nilai hiburan dan artistik. Hampir semua film dalam 

beberapa hal bermaksud untuk menghibur, mendidik dan menawarkan rasa 

keindahan. 

 

G. METODE PENELITIAN 

G.1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif-interpretatif, yaitu 

cara untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana dan 

mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi.  
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Penelitian ini disebut kualitatif karena peneliti berusaha menguraikan dan 

menganalisis data-data yang berupa kode-kode sosial secara kualitatif, dengan 

tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang 

diteliti. Sehingga dapat memberikan peluang yang besar bagi dibuatnya 

interpretasi-interpretasi alternatif dalam mendeskripsikan data yang ada dalam 

penelitian.  

Berkaitan dengan penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan semiotik, yang merupakan ilmu tentang tanda serta pemaknaannya, 

dengan tipe penelitian intepretatif. Pendekatan semiotik yang digunakan berasal 

dari Charles Sanders Pierce (1834-1914), yang mana oleh peneliti dirasa cocok 

untuk penelitian ini, dimana nantinya tanda yang mengadung stereotip remaja 

putri dapat dilihat dari tiga sifat yakni ikon, indeks, dan simbol. Dipilih sebagai 

metode penelitian disini karena semiotik bisa memberikan ruang yang luas untuk 

melakukan interpretasi film. Menurut Alex Sobur (2006: 5) menyatakan bahwa 

semiotik sendiri memiliki kebihan dalam analisis interpretatif, kelebihan yang 

dimiliki adalah kemampuan menelisik teks secara lebih detail. Dengan mengaji 

tanda representasi stereotip remaja putri dalam film “Radio Galau FM” untuk 

dipaparkan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan agar mendapatkan pemahaman 

tentang makna tanda-tanda dalam penelitian yang dianggap relevan.  

G.2.  Ruang Lingkup.  

Film “Radio Galau FM” berdurasi 1 jam 30 menit 45 detik dengan 95 

scene. Namun ruang lingkup dalam penelitian ini hanya 12 scene yang peneliti 
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anggap mewakili tanda-tanda strereotip remaja putri yang diambil melalui 

representasi sifat dan perilaku remaja putri, baik dari segi audio (dialog) maupun 

visual (gambar) yang bisa dimaknai, sehingga akhirnya dapat diketahui stereotip 

remaja putri yang direpresentasikan dalam film tersebut. 

G.3. Unit Analisis 

Unit analisis merupakan unit terkecil yang akan diamati oleh peneliti, 

dan yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahasa penampilan termasuk didalamnya ekspresi dan penggambaran 

ilustrasi dari tindakan seseorang atau yang disebut dengan acting. 

2. Audio yang berfokus pada dialog tokoh-tokoh yang berperan dalam film 

tersebut. 

3. Karakter pengambilan angle kamera  

4. Setting tempat dan waktu. 

G.4. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu 

pertama:  data primer diperoleh melalui VCD yaitu pengamatan dan menonton 

langsung film yang diteliti, kemudian mengambil potongan-potongan gambar 

yang dianggap mewakili dalam penelitian, potongan gambar tersebut kemudian 

dibuat dalam bantuk jpeg. Kedua: data sekunder, yaitu dengan mencari data yang 

mendukung dari penelitian ini, yakni dengan kepustakaan yang ada baik berupa 

buku, jurnal, maupun internet, serta dari penelitian sebelumnya yang sejenis, dan 

bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada guna 

menunjang kelengkapan data. 
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G.5. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian teks yang menggunakan teknik analisa 

semiotika Charles sanders Peirce dan jenis semiotik yang digunakan adalah 

semiotik analitik, yaitu menganalisis sistem tanda, dengan menguraikan tanda-

tanda yang bersifat ikon, indeks, dan simbol melalui segitiga makna Peirce.  

Menurut Peierce, tanda (representanment), objek (denotatum), dan 

interpretant (pemahaman makna yang mencul dalam diri penerima tanda) 

memiliki hubungan yang erat, yang dikenal dengan nama segitiga semiotik seperti 

gambar di bawah ini : 

Gambar 2.1 

                 Representament (sign) 

Tipe tanda: 

Ikon/ indeks/ symbol 

                                                  Object                                         Interpretant  

Sumber: Alex Sobur,  Analisis Teks Media, 2006, hlm. 115 

Menurut Pierce, makna tanda yang sebenarnya adalah mengemukakan 

sesuatu. Ia menyebutnya sebagai representamen. Apa yang dikemukakan oleh 

tanda, apa yang diacunya, apa yang ditunjukkannya, disebut oleh pierce dalam 

bahasa inggris object. Dalam bahasa indonesia disebut „acuan‟. Berdasaran 

objeknya pierce membagi tanda atas: pertama ikon, adalah tanda yang hubungan 

antara penanda dan penandanya bersifat  bersamaan bentuk alamiahnya. Atau 

dengan kata lain, ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang 
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bersifat kemiripan. Kedua indeks, adalah tanda yang menunjukkan adanya 

hubungan alamiah antara tanda dan petanda yang bersifat kausal atau hubungan 

sebab akibat, atau tanda yang langsung mangacu pada kenyataan. Ketiga simbol, 

adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara penanda dan petanda, 

hubungan berdasarkan konvensi (perjanjian) masyarakat. 

Data yang telah terkumpul dan dianggap mewakili kemudian 

dideskripsikan dan dianalisis dengan pengelompokkan dan pengolahan. Data 

tersebut dianalisis menurut scene, shot, aspek visualnya (visualisasi, lighting, dan 

teknik pengambilan gambar), serta aspek audionya (dialog, voice over, sound 

effect). Kemudian data yang telah diperoleh kemudian dibaca, dicerna, dimaknai, 

dan dianalisis secara kualitatif interpretative dengan memperhatikan elemen 

makna (ikon, indeks, simbol) yang menjadi perangkat semiotik. 

Kemudian data dideskripsikan secara mendalam dengan melihat struktur 

penandaan dan makna yang melekat di dalamnya. Setelah dimaknai, maka dapat 

diketahui Stereotip Remaja Putri dalam Film “Radio Galau FM” yang sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

mengateahui Stereotip Remaja Putri dalam Film. Selanjutnya data akan disajikan 

dan dideskripsikan secara kualitatif. 

Secara terperinci tahapan analisis data adalah sebagai berikut : 

1. Pemilihan data primer yang telah diperoleh sesuai dengan ruang lingkup 

penelitian. Scene-scene mana saja yang memilki kesesuaian dengan ruang 

lingkup penelitian, yaitu yang mengandung stereotip remaja putri. 
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2. Mengelompokkan scene-scene terpilih ke dalam sub bab yang berdasarkan dan 

atau berhubungan denga rumusan masalah. 

3. Mengidentifikasi data dengan melakukan proses semiotik Peirce sesuai dengan 

elemen maknanya (ikon, indeks, simbol). 

4. Menginterpretasikan data secara kualitatif interpretative.  

 


