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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Film sebagai media komunikasi merupakan kombinasi antara usaha penyampaian pesan 

verbal dan non verbal melalui gambar yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi 

kamera, warna, dan suara. Film selalu merekam realitas atau isu-isu sentral yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikan ke atas layar. 

Sejarah perfilman nasional telah mengalami beberapa fase dalam perkembangannya. 

Fase pertama pada awal tahun 1926 diproduksi film untuk  pertama kalinya dengan judul “ 

Lely Van Java “ di Bandung. Film ini di produseri oleh David. Pada tahun 1930 diproduksi 

film yang berjudul : Lutung Kasarung, Si Conat dan Pareh. Pada tahun ini, film yang 

disajikan masih merupakan film bisu dan yang mengusahakannya adalah orang–orang 

Belanda dan Cina. 

Pada tahun 1990-an, dunia perfilman mulai semarak lagi dengan ditandai  munculnya 

para sineas muda yang kreatif dan penuh semangat untuk memberikan “dobrakan” di dunia 

perfilman Nasional. Sebagai contoh Garin Nugroho yang memproduksi film berjudul “Daun 

Di Atas Bantal“ dan film-film yang di produksi oleh para senias lain, yaitu : “Pasir Berbisik”, 

“Ada Apa Dengan Cinta”, “Bintang Jatuh”, dan lain-lain.  

Dengan munculnya film–film tersebut, serentak para sineas pemula-pun mulai 

bermunculan yang tergabung dalam komunitas pembuat film dan production house (PH) 

kecil, seperti : Gambar Darurat, Semiotic Picture, Kine Klub, RED LINE Production, 

kafeujung, HARIMAU FILM WORKSHOP, dan SAWAH ARTHA FILM. Kegiatan mereka 

ialah dari  memproduksi film independen sampai mengadakan seminar dan workshop. Ini 

dapat diartikan 
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bahwa merekalah  yang akan membawa kebangkitan dunia perfilman nasional dengan  

melalui media massa maupun  bioskop–bioskop.  

Dalam kegiatannya para sineas muda ini mengikutkan film mereka di festival-festival 

film yang ada di seluruh Indonesia, seperti Festival Film Solo, Malang Film Festival, Jogja-

Asian Film Festival, dan masih banyak festival-festival film lainnya yang tersebar di seantero 

Indonesia, selain itu ada yang sampai mengikutkan filmnya ke festival yang ada di luar negeri 

dan berstandar internasional tetapi ada juga yang di ikutkan ke acara festival lokal yang 

dipelopori oleh para senior–senior perfilman nasional. 

Dengan banyaknya sineas muda yang bermunculan, sehingga munculah ide untuk 

mendirikan sebuah wadah organisasi jaringan film untuk lokal maupun Nasional dan hal ini 

nantinya dapat berkembang untuk menuju ke tahap Internasional. 

Film nasional seperti hidup kembali, jangankan terasing seperti dulu film Indonesia 

perlahan tapi pasti mulai mendapatkan tempat di negerinya sendiri. Coba lihat ke bioskop-

bioskop maka kita akan banyak menemukan film nasional silih berganti di putar dengan 

berbagai genre. Kalau pun ada film luar negeri (asing) pasti tidak sebanyak atau paling tidak 

sama jumlahnya dengan film nasional tidak pernah melebihi, kemunculan film asing ini hanya 

sebagai penyegar di dunia film kita. Film kita sekarang ini sudah tidak seperti dulu yang langka 

di pasaran seolah malu-malu seperti orang yang minder di tengah keramaian. 

Kenyataan itu tidak terlepas dari bangkitnya industri perfilman nasional sejak 

beberapa tahun lalu. Menyusul terjadinya pergolakan para sineas muda Indonesia yang lelah 

menunggu film-film nasional kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan keinginan 

mereka agar film nasional juga bisa masuk bioskop. Di tengah kelelahan menunggu industri 

film bangkit itulah muncul beberapa film nasional yang seakan ingin menegaskan bahwa sineas 

Indonesia tidak akan 
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pernah mati dan lelah serta ingin mengembalikan kejayaan perfilman Indonesia di negerinya 

sendiri, sungguh membanggakan. Sesungguhnya semangat itu tumbuh dari keinginan yang jauh 

tertanam lebih dalam, yaitu ingin kembali membangkitkan perfilman Indonesia dan sejak 

gebrakan itulah perlahan tapi pasti perfilman nasional akan menjadi tuan rumah di negeri 

sendiri. Film-film yang mengandung berbagai pesan dengan kreatifitas tinggi yang bersifat 

mengkritik, mempertanyakan, mengabarkan, ataupun yang hanya merupakan hiburan semata 

dan bahkan film tentang anak-anak pun menjadi perhatian khusus bagi para penggiat dunia 

perfilman. Dunia perfilman seakan tak lagi terpasung dan bebas berkreasi sendiri tanpa 

mengandung pembatas atau batasan yang malah akan membuat dunia perfilman di Indonesia 

menjadi kurang kreatif. 

Film merupakan alat komunikasi yang mampu dan mempunyai kekuatan untuk 

menjangkau banyak segmen sosial yang membuat para ahli film memiliki potensi untuk 

mempengaruhi khalayaknya. Film dapat menimbulkan kecemasan dan perhatian masyarakat 

ketika disajikan, contohnya tentang kekerasan, pemberontakan, anti sosial, dan lain-lain. Ini 

karena penggambarannya bertentangan dengan standar selera baik dari masyarakat maupun 

kalangan tertentu. Kecemasan masyarakat timbul berasal dari keyakinan bahwa isi pesan 

mempunyai efek moral, psikologis, dan masalah sosial yang merugikan, khususnya bagi para 

generasi muda serta menimbulkan perilaku anti sosial. Film juga merupakan medium 

komunikasi massa, yang artinya bahwa film sebagai alat penyampai berbagai jenis pesan 

dalam peradaban modern ini.  

Sebagai bentuk kesenian, film adalah sama dengan media artistik lainnya karena ia 

memiliki sifat–sifat dasar dari media lain yang terjalin dalam susunannya yang beragam. Film 

juga mempergunakan garis, susunan, warna, bentuk, volume dan massa, yang saling 
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mempengaruhi secara halus antara cahaya dan bayang–bayang. Sebagian besar dari 

petunjuk–petunjuk komposisi fotografi yang dijadikan dasar dalam film.  

Film dapat melakukan komunikasi visual melalui pelaku dramatik, gerak dan ekspresi 

serta komunikasi verbal melalui dialog, seperti puisi dan musik. Film menggunakan irama 

yang kompleks dan halus, khususnya seperti puisi ia berkomunikasi melalui citra, metafora 

dan lambang–lambang. Film memusatkan diri pada gambar bergerak yang memiliki sifat 

ritmis tertentu, film juga seperti novel, mempunyai kesanggupan untuk memainkan ruang dan 

waktu, mengembangkan dan mempersingkatnya, menggerakkan secara bebas dalam batas–

batas yang telah ditentukan. 

Film merupakan media komunikasi yang tidak terbatas ruang lingkupnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh unsur cita rasa dan unsur visualisasi yang saling berkesinambungan. Unsur-

unsur tersebut merupakan modal dasar sinematik yang mampu membawa penonton masuk ke 

dalam isi cerita dan seolah-olah penonton sedang mengalami seperti apa yang sedang 

berlangsung di layar. Film pada umumnya dibangun dengan banyak tanda ( sign ). Tanda-

tanda itu dipakai oleh pembuat film sebagai alat untuk mengartikulasi apa yang menjadi 

maksud dan tujuannya. Dengan munculnya tanda-tanda pada film, kadang membuat khalayak 

penonton sulit untuk menangkap arti dari makna dibalik tanda tersebut.  

Film juga merupakan sebuah media yang unik dengan kelengkapan dan 

kekhususannya yang membedakan dari bentuk–bentuk kesenian lainnya. Film menyajikan 

kisahnya secara lengkap dalam bentuk dramatis dengan maksud bahwa film lebih banyak 

memperlihatkan dari pada menceritakan. 

Film begitu tergantung pada unsur–unsur visual dan non verbal, yang tidak mudah 

untuk diutarakan dalam bentuk tulisan. Sebuah skenario menuntut begitu banyak tambahan 

dalam 
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imajinasi kita, sehingga tidak bisa menghayati hanya dengan membaca skenarionya. Karena 

kebanyakan skenario dibuat bukan untuk dibaca tetapi untuk diingat.  

Dalam hal ini film menjadi medium ekspresi artistik, yaitu menjadi alat bagi seniman 

film untuk mengutarakan ide, gagasan, lewat suatu wawasan keindahan secara unik seiring 

perkembangan teknologi film. Dengan ini, produksi film dipengaruhi isi pesan yang 

terkandung didalamnya. Pengalaman dalam menikmati film menyerupai pengalaman dalam 

menghayati film, yaitu akan lebih banyak melihat dan mendengar. Terjadinya suatu proses 

mental, pada umumnya kurang disadari ketika seseorang menikmati sebuah film yang 

berkesan karena film juga harus dibaca. Hal ini mengingat perangkat teknologi film yang dari 

waktu ke waktu semakin canggih, dalam artian bahwa film menjadi anak kandung teknologi 

modern. 

Faktor lain yang berfungsi dalam menjadikan sesuatu yang tidak masuk akal menjadi 

sesuatu yang dapat dipercaya dalam film ialah ketrampilan seorang pembuat film untuk 

membimbing khalayak penontonnya keluar dari dunia nyata dan membawanya masuk ke 

dalam dunia imajinasi ceritanya. Cerita yang bagus dalam sebuah film ialah bahwa cerita itu 

mampu mengikat perhatian khalayak penonton, karena sebuah cerita yang menarik atau 

membosankan merupakan sesuatu yang bersifat subyektif dan sangat tergantung dari 

penglihatan khalayak penonton. Film bisa memberikan kejutan kepada khalayak penonton, 

tetapi tidak boleh memberikan hal-hal yang membosankan. Hal ini dengan maksud, seorang 

pembuat film akan membangun realitasnya ke suatu intensitas yang tinggi tanpa adanya 

sesuatu yang monoton yang akhirnya penonton merasa bosan dan tidak tertarik (Sani, 

1986:31). 

Film sangat berpengaruh terhadap khalayak penonton, hal ini disebabkan oleh adanya 

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

film dan unsur–unsur yang menarik atau merangsang imajinasi khalayak. Dari situlah sebuah 
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ideologi film akan masuk kepada khalayak. Ideologi merupakan sistem ide-ide yang 

diungkapkan dalam komunikasi. Menurut Jorge Larrain, ideologi dibedakan menjadi dua 

pengertian yaitu pertama, secara positif, ideologi dipersepsikan sebagai suatu pandangan 

dunia (worldview) yang menyatakan nilai–nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan 

memajukan kepentingan–kepentingan mereka. Kedua, secara negatif, ideologi dilihat sebagai 

suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara 

memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial (Sobur, 2001:61). 

Ideologi adalah salah satu istilah yang sangat banyak digunakan, terutama dalam 

ilmu-ilmu sosial, akan tetapi juga paling tidak jelas artinya, sehingga cukup beralasan kalau 

Karl Mannheim menyatakan bahwa tidak ada pengantar yang lebih baik pada masalah 

ideologi ini daripada analisis atas arti istilah ideologi (Mannheim, 1991:59). Secara 

sederhana, ideologi bagi masyarakat modern ini digunakan sebagai alat untuk memecahkan 

masalah. Ideologi, menurut Sargent (dalam Sunarto, 2001:34), memberikan suatu gambaran 

mengenai dunia, baik kini maupun di masa depan, serta bagaimana menyusun kompleksitas 

dunia menjadi sederhana dan dapat dipahami (Sobur, 2001:61-62).  

Ideologi dapat dilihat sebagai manifestasi populer filsafat atau tradisi politik tertentu. 

Hal ini seperti : suatu perkumpulan, pandangan, ide-ide yang cukup yang dianut oleh suatu 

kelompok liberalisme, marxisme, fasisme, nasionalisme, sosialisme, amerikaisme. 

Kesemuanya merupakan contoh dari ideologi yang diterangkan untuk menekan suatu nilai-

nilai penting. 

Film merupakan cerita (scenario) yang diproduksi sedemikian rupa sehingga dapat 

menyampaikan pesan yang dimaksudkan. Hal ini didasarkan pada modal yang ada dan tidak 

menutup kemungkinan untuk selalu melihat ruang dan waktu, maksudnya bahwa film 

diproduksi dengan memperhatikan tujuan dan untuk siapa ( pasar yang dituju ) sehingga jelas 

bahwa isi 
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pesan tersebut dapat mengenai sasaran. Film ditujukan kepada semua kalangan atau biasanya 

juga di khususkan untuk kelompok masyarakat tertentu, seperti anak-anak, remaja ataupun 

dewasa maka dalam penyampaiannya harus melalui media massa dan di putar dengan alat-

alat khusus ( pemutar video ).   

Film “Territorial Pissings” merupakan salah satu film independen karya Jason 

Iskandar, film ini di produksi oleh Gambar Darurat. Penghargaan yang dicapai pada tahun 

2010, yaitu Film Pendek Asia Terbaik (Blencong Award) – Jogja-Netpac Asian Film Festival 

2010 dan di tahun 2011 menjadi Official Selection Festival Film Solo. Film ini menceritakan 

tentang sepasang remaja yang terbangun dari tidurnya saat beristirahat dalam perjalanan 

menuju ke luar kota. Mereka akan melanjutkan perjalanan, namun percakapan terjadi antara 

mereka dengan sekelilingnya, yang membuat perjalanan mereka tertunda untuk beberapa 

saat. 

Remaja-remaja sekarang ini semakin akrab dengan persoalan seks dan perilaku seks 

remaja modern semakin bebas dan permisif, contohnya tidur bersama sudah menjadi hal yang 

wajar bagi remaja sekarang ini. Banyak dari mereka melakukan itu semua bukan karena 

adanya desakan ekonomi, melainkan untuk mencari kepuasan semata. Ada indikasi bahwa 

kebebasan seksual semakin gencar masuk ke tanah air bersama dengan tersebarnya budaya 

global (modernisasi). 

Perkembangan remaja pada jaman ini sudah sangat berkembang. Ini dikarenakan oleh 

bertambah pesatnya perkembangan IPTEK yang ada. Mereka dapat memberitahukan keadaan 

mereka kepada semua sahabatnya dimanapun mereka berada. Ini dapat dilakukan karena 

koneksi internet dapat dijangkau dimana saja. 

Media massa dan elektronik yang banyak mengandung unsur seks dan kekerasan, 

begitu pula komik-komik porno, begitu mudah diakses oleh kalangan remaja saat ini. 

Beberapa remaja 
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puteri bahkan merasa tak segan memotret payudaranya atau malah tubuh telanjangnya 

dengan handphone, semata-mata hanya merasa bangga dengan keindahan tubuhnya sendiri. 

Hal ini dapat terjadi karena adanya handphone yang merupakan salah satu bentuk 

modernisasi, jika tidak ada handphone maka gambar-gambar tersebut pun tidak akan ada. 

Angka konsumsi rokok juga cukup tinggi di kalangan remaja Indonesia, bukan hanya laki-

laki melainkan juga perempuan. 

Remaja modern telah menjadi suatu kelompok usia terpisah yang membedakan diri 

dari kelompok usia anak-anak dan dewasa. Mereka kurang mau mendengar perkataan orang-

orang dewasa yang semakin jarang berinteraksi dengan mereka dan tidak selalu memahami 

gejolak perasaan mereka sehingga menjadi lebih sulit diatur dan sering bentrok dengan orang 

tua mereka. Remaja-remaja ini lebih sering berkumpul dengan teman-teman seusia mereka 

dan menciptakan budaya teman sebaya (peer culture). Mereka merasa lebih dekat dengan 

teman-teman seusia mereka yang memiliki karakteristik sama dengan mereka. Kondisi 

mereka yang labil seringkali mendorong terjadinya tekanan teman sebaya (peer pressure) 

yang cenderung menjatuhkan mereka ke berbagai hal yang negatif, seperti rokok, seks bebas, 

dan lain-lainnya. 

Orang tua dan orang-orang dewasa di sekitar mereka mungkin bingung bagaimana 

seharusnya menyikapi para remaja ini. Mau disikapi sebagai orang dewasa, mereka ternyata 

belum terlalu matang dan masih banyak membutuhkan bimbingan . Mau disikapi sebagai 

anak kecil, lebih tidak mungkin lagi mengingat perkembangan fisik mereka yang mulai 

menunjukkan ciri-ciri orang dewasa. Contohnya adalah jika keinginan mereka tidak di turuti 

dan malah diberi masukan serta bimbingan maka mereka akan ngambek, seperti kita ketahui 

ngambek adalah perbuatan anak kecil padahal secara fisik mereka bukan lagi anak-anak. 

Akibatnya, kelompok usia remaja menjadi semakin terasing dari dunia orang dewasa yang 

idealnya bisa membimbing mereka menuju kematangan dan kemandirian pribadi. 
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Perubahan yang bersifat psikologis juga dialami oleh remaja, pada diri mereka mulai 

muncul perasaan akan identitas diri.  Jika pada waktu kanak-kanak mereka tidak pernah 

berpikir tentang jati diri mereka, maka pada masa remaja pertanyaan-pertanyaan seperti 

“siapa diri saya?” dan “apa tujuan hidup saya?”  menjadi persoalan yang sangat penting. Ini 

sebetulnya pertanyaan yang wajar bagi setiap orang yang memasuki usia dewasa karena pada 

masa ini mereka sudah harus mulai mandiri, termasuk dalam hal identitas atau jati diri. 

Persoalannya menjadi serius ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan baik 

dan terus berlarut-larut menggelayuti pikiran mereka. 

Berkenaan dengan persoalan jati diri ini, Jane Kroger mengatakan bahwa “Remaja 

agaknya merupakan suatu saat … ketika seseorang dihadapkan dengan persoalan definisi 

diri”. Sementara Kathleen White dan Joseph Speisman dalam buku mereka, Remaja, 

menjelaskan bahwa remaja cenderung, “bergelut dengan isu mengenai siapa dirinya dan ke 

mana tujuannya.” Begitu seriusnya mereka dengan persoalan ini sehingga “barangkali 

hanyalah pada masa remaja saja individu dapat menjadi ahli filsafat moral yang tersendiri”. 

Semua itu membawa remaja kepada kondisi yang sangat labil, rentan, dan mudah terpengaruh 

oleh lingkungannya. 

Para pengusaha bisnis hiburan melihat ini sebagai peluang bisnis dan ingin 

mengambil keuntungan dari kondisi remaja yang labil. Mereka pun kemudian memberikan 

”penawaran” (supply) berupa artis dan selebritis yang menampilkan identitas semu (pseudo-

identity). Remaja tak sekedar mengapresiasi para selebritis karena film atau lagu mereka yang 

menarik, tapi juga karena para selebritis itu menampilkan model-model identitas yang bisa 

mereka tiru dan ikuti. Hanya saja peniruan yang mereka lakukan ini tidak menyelesaikan 

problem dan gejolak pada diri mereka, malah semakin melipatgandakannya. Ini adalah 

beberapa masalah dari banyaknya masalah yang dialami remaja, selain remaja kita juga akan 

membahas kata modern. 



10 

 

Istilah atau kata modern berasal dari kata latin yang berarti “sekarang ini”. Dalam 

pemakaiannya kata modern mengalami perkembangan, sehingga berubah menjadi sebuah 

istilah. Kalau sebuah kata hanya mengandung makna yang relatif sempit, sedangkan sebuah 

istilah akan mengandung makna yang relatif lebih luas. 

Dan jika digabung maka remaja modern adalah remaja yang memiliki kesediaan 

untuk menerima pengalaman-pengalaman yang baru dan keterbukaan terhadap inovasi. 

Dalam hal ini penekanannya adalah pada alam fikiran (state of mind), kesiagaan dan 

kesediaan bathin menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan. Tidak ditekankan pada 

teknik atau keterampilan tertentu, misalnya walaupun seorang remaja tetap menggunakan 

handphone dalam berkomunikasi, akan tetapi dia menyadari apa fungsi lain dari handphone 

tersebut selain untuk berkomunikasi dan selalu update dengan jenis serta fitur-fitur 

handphone yang dapat membantu mereka. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan oleh peneliti diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat di ambil adalah “ bagaimana representasi remaja modern yang 

terdapat di balik film Territorial Pissings “ ? 

C. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini tujuan yang ingin di capai oleh peneliti adalah untuk mengetahui dan 

menjelaskan makna serta tanda-tanda penggambaran remaja modern dalam film “ 

Territorial Pissings ”. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti disini adalah: 
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1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan gambaran tentang nilai-nilai 

serta tanda-tanda yang terdapat dalam film ini. 

2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini juga dapat menjadi penambah literatur tentang perkembangan studi Ilmu 

Komunikasi khususnya tentang filmologi. Dengan pengerjaan penelitian ini pula 

peneliti dapat memenuhi persyaratannya untuk kelulusan serta menambah dan 

memperdalam pengetahuan peneliti tentang semiotika dalam film dengan 

menganalisis tanda-tanda serta nilai-nilai yang ada dalam film ini. Manfaat akademis 

lainnya adalah dari penelitian ini akan memberikan sumbangan literatur penelitian 

bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Tinjauan Pustaka 

A. Ilmu Komunikasi 

Komunikasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan Communication yang berasal dari 

kata Communis yang berarti sama atau dengan kata lain sama makna  ( Effendy, 1994 : 9 ). 

Unsur–unsur dalam proses komunikasi adalah : komunikator ( communicator, sours, sender ), 

pesan (massage), media ( chanel ), komunikan ( communicant, receiver, recipient ), efek ( 

effect,  influence ), berdasarkan unsur tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan 

oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 

Hakekat komunikasi adalah proses pernyataan antara manusia yang dinyatakan adalah 

pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat 

penyalurnya. Dalam bahasa komunikasi, pernyataan dinamakan pesan ( massage ), orang 

yang 
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menyampaikan pesan disebut komunikator ( communicator ), sedangkan orang yang 

menerima pernyataan disebut komunikan ( communicatee ). 

Pesan komunikasi terdiri dari dua aspek yaitu yang pertama, isi pesan ( massage ), 

kedua lambang ( symbol ), dalam artian bahwa isi pesan ialah pikiran atau perasaan, 

sedangkan lambang ialah bahasa. 

Komunikasi intra personal merupakan komunikasi yang berlangsung dalam diri 

seseorang. Seseorang tersebut berperan baik sebagai komunikator maupun sebagai 

komunikan, dia berbicara dengan dirinya sendiri, bertanya kepada dirinya sendiri dan dijawab 

oleh dirinya sendiri. Hal ini dapat disebut sebagai tindakan melamun. Komunikasi intra 

personal berbicara dengan dirinya sendiri dan bertanya jawab dengan dirinya sendiri. Ini 

dengan maksud berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain ini bisa satu orang atau 

lebih, dengan kata lain sebelum melakukan komunikasi sosial seseorang melakukan 

komunikasi intra personal dahulu (Effendy, 2003 : 57). 

Pesan komunikasi yang disampaikan melalui media massa adalah terbuka untuk 

semua orang, benda–benda tercetak, film, radio, dan televisi. Yang dimaksud dengan 

komunikasi massa ( mass communication ) ialah komunikasi melalui media massa modern, 

yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio, dan televisi yang 

ditujukan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung–gedung bioskop. 

Evertt M. Rogers, menyatakan bahwa selain media massa modern juga terdapat media 

massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru dongeng keliling, juru pantun, dan lain 

sebagainya. Dalam kegiatan komunikasi dibutuhkan sebuah strategi, hal ini dilakukan karena 

keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif ditentukan oleh strategi komunikasi. Secara 

makro maupun mikro, strategi komunikasi mempunyai fungsi ganda, yaitu menyebarkan 

pesan 
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komunikasi yang bersifat informative, persuasive, dan instruktif secara sistematik, strategi 

komunikasi ditujukan kepada sasaran untuk memperoleh hasil optimal, dengan tujuan untuk 

menjembatani kultural gap akibat kemudahan yang diperoleh dan kemudahan yang 

dioperasionalkan media massa yang begitu ampuh, karena jika dibiarkan akan merusak nilai–

nilai budaya. 

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen 

komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan strategi komunikasi harus 

dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dengan artian 

bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu–waktu bergantung dari situasi dan kondisi ( Effendy 

2003 : 300 ). 

Komunikasi massa dalam bahasa inggris, Mass Communication yaitu komunikasi 

melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, 

siaran radio dan televisi yang ditujukan kepada umum, dan film–film yang dupertunjukkan di 

gedung–gedung bioskop ( Effendy 2003 : 79 ). 

Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan dan sikap kepada komunikan yang 

beragam dalam jumlah yang banyak dengan mengunakan media. Selain itu menurut Sean 

Mac Bride bahwa, komunikasi massa juga mempunyai fungsi ( Effendy 1994 : 27 – 28 ), 

yaitu : (1) Fungsi informasi, yaitu pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran 

berita, data, gambar, fakta dan pesan, opini dan komentar yang dibutuhkan agar orang dapat 

mengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi internasional, lingkungan, dan orang lain 

agar dapat mengambil keputusan yang tepat. (2) Fungsi sosialisasi, yaitu penyediaan sumber 

ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota 

masyarakat yang efektif yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat 

aktif di dalam 
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masyarakat. (3) Fungsi motivasi, yaitu menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek 

maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, 

mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dicapai. 

(4) Fungsi perdebatan dan diskusi, yaitu menyediakan dan saling menukar fakta yang 

diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat 

mengenai masalah public, menyediakan bukti–bukti yang relevan yang dibutuhkan untuk 

kepentingan umum dan agar masyarakat lebih melibatkan diri dalam masalah yang 

menyangkut kegiatan bersama di tingkat internasional, nasional, dan lokal. (5) Fungsi 

pendidikan, yaitu pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan 

intelektual, pembentukan watak, dan pendidikan ketrampilan serta kemahiran yang 

diperlukan pada semua bidang kehidupan. (6) Fungsi memajukan kebudayaan, yaitu 

penyebarluasan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu, 

perkembangan kebudayaan dengan memperluas horizon seseorang, membangun imajinasi 

dan mendorong kreativitas serta kebutuhan estetikanya. (7) Fungsi hiburan, yaitu 

penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan citra dari drama, tari, musik, film dan sebagainya 

untuk kreasi dan kesenangan kelompok dan individu. (8) Fungsi integrasi, yaitu menyediakan 

bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan memperoleh berbagai pesan yang 

diperlukan mereka agar mereka dapat saling kenal dan mengerti serta menghargai kondisi, 

pandangan dan keinginan orang lain. 

Secara elementer komunikasi berarti proses penyampaian pesan oleh seseorang 

kepada orang lain, atau oleh seorang komunikator kepada komunikan. Pesan komunikasi 

terdiri dari dua aspek, yaitu isi pesan ( the content of the message ) dan lambang ( symbol ). 

Isi pesan komunikasi terutama pikiran, perasaan, merupakan faktor pengaruh saja. 

Bahasa sebagai lambang, dibandingkan dengan lambang–lambang lain seperti kial ( gesture ), 
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gambar, warna, isyarat, dan lain–lain mampu memberi makna pada kehidupan manusia, baik 

benda yang konkret maupun konsep yang abstrak. 

 Pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi, karena tanpa bahasa, suatu pikiran pada 

isi pesan tidak mungkin dikomunikasikan. Bahasa melekat pada pikiran, artinya bahwa 

manusia berpikir dengan menggunakan bahasa. 

 Pada awal kemunculan wacana, dalam lapangan ilmiah komunikasi dimaknai sebagai 

salah satu bentuk transmisi dan kemudian dalam perkembangannya lalu dimaknai sebagai 

suatu bentuk ritual.  

 Komunikasi sebagai transmisi yang pada awal pemunculannya demikian populer 

bahkan menjadi semacam dominant paradigm ternyata justru tidak mampu berbuat banyak 

bagi pemberdayaan masyarakat. Model transmisi bahkan sempat menjadi alat propaganda 

yang menguntungkan bagi penguasa misalnya. Model transmisi juga gagal dalam memotret 

realitas sosial secara holistis karena cenderung mereduksi fenomena komunikasi dalam 

masyarakat sebagai proses linier dan bukan sebagai bentuk interaksi simbolik. Model 

transmisi jugalah yang secara teoritis tidak memberi kesempatan bagi perkembangan ilmu 

komunikasi di kemudian hari karena bentuk-bentuk penelitiannya hanyalah upaya verifikasi 

teori yang sudah ada dan bukan konstruksi teori. 

 Komunikasi sebagai bentuk ritual. Konsep ini juga merupakan buah pemikiran Carey. 

Dalam wacana komunikasi Barat kata ini tidak populer karena memang benua Eropalah yang 

lebih intens dalam melihat “Culture “ sebagai kajian karena Carey adalah orang barat. Proses 

komunikasi ritual dengan merujuk pada pandangan James W. Carey, menekankan bahwa 

sebagai salah satu bentuk dan model dari komunikasi sosial (social communi-cation), proses 

komunikasi yang terjadi dalam komunikasi ritual bukanlah berpusat pada trans-fer 

(pemindahan) informasi. 
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Sebaliknya, lebih mengutamakan sharing (berbagi) mengenai com-mon culture (budaya 

bersama). Hal ini berarti bahwa walaupun terjadi proses transmisi pesan namun bukanlah 

menjadi tekanan utama dalam proses komunikasi ritual. 

 Menurut James Carey bahwa kita perlu merekonstruksi  ulang konsepsi komunikasi 

sebagai sebuah bentul ritual/ model ritual tidak saja agar kita mampu menggapai betapa 

indahnya sesungguhnya kehidupan ini melainkan agar kita memiliki model komunikasi yang 

mampu menjadi sarana pembentuk kebudayaan masyarakat. 

Komunikasi ritual dapat dipahami sebagai kegiatan berbagi, berpartisipasi, 

berkumpul, bersahabat, dan kepemilikan akan keyakinan yang sama selain itu penggunaan 

bahasa dalam komunikasi ritual dilakukan secara artifisial dan simbolik. Hal mana dapat 

terlihat dalam wujud dialog, gesture para pemain (talent), cerita, dan moving camera (gerakan 

kamera). Penggunaan simbol-simbol komunikasi yang unik atau khas merupakan salah satu 

ciri yang menonjol dalam komunikasi ritual. Simbol-simbol komunikasi yang digunakan 

tersebut sudah tersedia sejak turun-temurun berdasarkan tradisi budaya yang bersangkutan 

tetapi ada juga yang terjadi begitu saja akibat dari perkembangan budaya dan teknologi. 

Ambiguitas pesan yang disampaikan dalam komunikasi ritual biasanya tersembunyi (latent), 

membingungkan dan bermakna ganda atau ambigu oleh karena itu untuk mengungkap hal 

tersebut di perlukan sebuah teori untuk membongkarnya dan semiotik merupakan salah satu 

cara untuk membongkar hal-hal tersebut. 

A.1. Teori Interaksionisme Simbolik 

Interaksi simbolik merupakan suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, 

yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna (Sobur, 2003 : 197 ). Blumer 

menambahkan bahwa teori iteraksi simbolik bertumpu pada tiga premis utama yaitu : 
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1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna–makna yang ada pada 

sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna itu diperoleh dari hasil interaksi sosial yang dilakukan dengan orang lain. 

3. Makna–makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial sedang 

berlangsung (Sobur, 2003 : 199). 

Interaksi simbolik dipengaruhi oleh pendekatan nominalis dan bahkan tidak konsisten 

dengan realisme filosofis, yaitu bahwa meskipun fenomena level makro itu ada, mereka tidak 

memiliki  efek yang independen dan menentukan atas kesadaran dan atas perilaku individu. 

Dalam memahami individu sendiri sebagai agen yang secara eksistensial bebas yang 

bisa menerima, menolak, memodifikasi, atau sebaliknya yaitu menegaskan norma–norma, 

peran–peran, kepercayaan–kepercayaan masyarakat dan sebagainya, sesuai dengan 

kepentingan–kepentingan dan rencana–rencana mereka sendiri pada waktu itu ( Riyadi 

soeprapto, 2002 : 130 ). 

Teori interaksi simbolik berada pada analisis paling akhir dari tiga dasar pemikiran 

yang menyertainya yaitu bahwa manusia bertindak terhadap benda berdasarkan arti yang 

dimilikinya, asal muasal arti atas benda–benda tersebut yang muncul dari interaksi sosial 

yang demikian ini diperlukan dan dimodifikasikan melalui proses interaksi yang digunakan 

oleh manusia dalam berurusan dengan benda–benda lain yang ditemuinya. 

Interaksi Simbolik lebih dipengaruhi oleh pendekatan nominalis dan bahkan tidak 

konsisten dengan realisme filosofis. Pemikiran nominalis adalah bahwa meskipun fenomena 

level makro itu ada, mereka tidak memiliki efek yang independen dan menentukan atas 

kesadaran dan atas prilaku individu. Lebih tepatnya lagi pandangan itu, memahami individu 

sendiri sebagai agen yang secara eksistensial bebas yang bisa menerima, menolak, 

memodifikasi 
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atau sebaliknya menegaskan norma-norma, peran-peran, kepercayaan-kepercayaan 

masyarakat dan sebagainya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dan rencana-rencana 

mereka sendiri pada waktu itu. Sebaliknya, dalam pandangan realisme sosial adalah 

menekankan pada masyarakat dan bagaimana itu bisa membentuk dan mengendalikan proses 

mental individu, lebih tepatnya mungkin sebagai agen bebas, para prilaku sadar bahwa 

perilaku mereka dikendalikan oleh komunitas yang lebih luas. (Riyadi Soepreapto, 2002 : 

130). 

Sifat-sifat teori Interaksi Simbolik antara lain : 

1. Manusia bertindak terhadap benda berdasarkan “arti” yang dimilikinya. 

2. Asal muasal arti atas benda-benda tersebut yang muncul dari interaksi sosial yang 

dimiliki seseorang. 

3. Makna yang demikian ini diperlukan dan dimodifikasikan melalui proses interpretasi . 

Proses ini digunakan manusia dalam berurusan dengan benda-benda lain yang 

ditemuinya. 

Dalam Teori Interaksi Simbolik, penggunaan “arti” oleh pelaku terjadi melalui sebuah 

proses interpretasi. Proses ini sendiri terbentuk melalui dua tahapan utama yaitu : 

1. Pelaku mengindikasikan dirinya sendiri akan benda-benda mana dia bereaksi. Dia 

harus menunjukkan sendiri benda-benda mana yang memiliki makna itu.  

2. Melalui perbaikan proses berkomunikasi dengan diri sendiri maka interpretasi akan 

menjadi sebuah masalah yakni bagaimana kita memperlakukan itu sendiri. Maka 

dengan demikian bisa disaksikan dengan jelas bahwa “arti” memainkan peran penting 

dalam aksi melalui sebuah proses interaksi dengan diri sendiri. 

Teori Interaksi Simbolik dikonstruksikan atas sejumlah ide-ide dasar. Ide dasar ini 

mengacu pada masalah-masalah kelompok manusia atau masyarakat. Interaksi sosial, obyek, 
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manusia sebagai pelaku, tindakan manusia dan interaksi dari saluran-saluran tindakan. Secara 

bersama-sama ide mendasar ini mempresentasikan cara dimana teori interaksi simbolik ini 

memandang masyarakat. Mereka memberikan kerangka kerja pada ilmu sekaligus 

menganalisanya yaitu : 

1. Sifat Masyarakat 

  Prinsip utama dari teori interaksi simbolik adalah apapun yang berorientasi 

secara empiris atas masyarakat manusia, dan dari manapun asalnya harus 

memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat manusia tersebut terdiri dari orang-

orang yang sedang bersama-sama dalam sebuah aksi sosial masyarakat. 

2. Sifat Interaksi Sosial 

  Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antar pelaku dan bahkan antar faktor-

faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. 

Teori interaksi simbolik melihat pentingya interaksi sosial sebagai sarana ataupun 

sebagai sebuah penyebab ekspresi tingkah laku manusia (Mead, 1986) memandang interaksi 

sosial dalam masyarakat terjadi dalam dua bentuk utama, yakni “percakapan isyarat” 

(interaksi non simbolik) dan “penggunaan simbol-simbol penting” (interaksi simbolik). 

Ciri-ciri interaksi simbolik adalah pada konteks simbol, mereka mencoba mengerti 

makna atau maksud dari suatu aksi yang dilakukan satu dengan yang lain. Mead juga 

menambahkan bahwa dia melihat sebagai sebuah penyajian gerak isyarat dan respon terhadap 

arti dari gerak isyarat tersebut. 

3. Ciri-ciri Obyek 
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  Dalam interaksi simbolik, obyek ialah segala sesuatu yang dapat diindikasikan 

atau ditunjukkan, obyek yang sama mempunyai arti yang berbeda-beda untuk 

individu yang berbeda pula. 

  Teori simbolik memandang bahwa kehidupan kelompok manusia adalah 

proses dimana obyek-obyek diciptakan, dikukuhkan, ditransformasikan bahkan 

dibuang. 

4. Manusia sebagai mahluk bertindak 

  Teori interaksi simbolik memandang manusia sebagai mahluk sosial dalam 

suatu pengertian yang mendalam yaitu bahwa manusia sebagai suatu mahluk yang 

ikut serta dalam berinteraksi sosial dengan dirinya sendiri bukanlah mahluk yang 

hanya merespon saja, akan tetapi mahluk yang bertindak atau berinteraksi. 

5. Sifat Aksi Manusia 

  Tindakan atau aksi bagi manusia terdiri dari perhitungan berdasarkan berbagai 

hal yang ia perhitungkan dan penampakan sejumlah tindakan berdasarkan pada 

bagaimana ia menginterpretasikannya. 

6. Pertalian Aksi 

  Aksi bersama dari situasi-situasi baru muncul dalam sebuah masyarakat yang 

bermasalah dimana peraturan–peraturan yang ada tidaklah mencukupi. Proses sosial 

dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan kehidupan 

kelompok. Aksi bersama mengacu pada aksi-aksi yang mengubah sangat banyak 

kehidupan kelompok manusia.  

  Aksi bersama tidak hanya menyajikan pertalian horizontal, tetapi juga 

pertalian vertikal dengan aksi bersama sebelumnya. (Riyadi Soeprapto, 2002 : 140 - 

146). 



21 

 

Masyarakat sebagai interaksi simbolik, merujuk pada karakter interaksi khusus yang 

terjadi antar manusia. Sifat khusus ini terdapat pada kenyataan bahwa manusia 

menginterpretasikan dan mendefinisikan antar tindakan yang satu dengan yang lainnya. Dan 

hal inilah yang telah meresap dalam pemikiran dan tulisan para tokoh yang menganalisis 

interpretasi seperti apa yang terjadi dalam hubungan antar individu. Sedangkan mead sendiri 

telah mencoba menemukan tindakan atas interpretasi tersebut, intinya adalah bahwa manusia 

memiliki dirinya sendiri, dia juga dapat menjadi obyek bagi dirinya sendiri, sehingga dia bisa 

melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kemampuan manusia ini dianggap 

sebagai mekanisme inti yang digunakannya untuk menhadapi dan berurusan dengan 

dunianya. Mekanisme yang demikian ini membuat mereka mampu membuat indikasi 

terhadap dirinya tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. 

Menurut pandangan Mead proses pengambilan peran sangat penting. Hal ini interaksi 

berarti bahwa para peserta masing-masing memindahkan diri mereka secara mental kedalam 

posisi orang lain. Mereka mencoba mencari arti maksud yang oleh pihak lain diberikan 

kepada aksinya, sehingga komunikasi dan interaksi dimungkinkan. Interaksi tidak hanya 

berlangsung melalui garak-gerak saja, melainkan juga melalui simbol-simbol yang perlu 

dipahami dan dimengerti maknanya. Dalam interaksi simbolik orang mengartikan dan 

menafsirkan gerak-gerak orang lain dan bertindak sesuai dengan arti tersebut. 

Interaksi simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan 

masyarakat. Menurut Jerome Manis dan Bernard Meltzer, inti dasar pemikiran tersebut 

dipisahkan dalam tujuh hal yang mendasar yang bersifat teoritis dan metodolodis dari 

interaksionisme simbolik yaitu : 
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1. Orang-orang dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari pengalaman, persepsi 

seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol - simbol. 

2. Berbagai makna dipelajari melalui interaksi diantara orang-orang. Makna muncul dari 

adanya pertukaran simbol - simbol dalam kelompok-kelompok sosial. 

3. Seluruh struktur dan institusi sosial diciptakan dari adanya interaksi diantara orang - 

orang. 

4. Tingkah laku seseorang tidak mutlak ditentukan oleh kejadian-kejadiann pada masa 

lampau saja, namun juga dilakukan secara sengaja. 

5. Pikiran terdiri atas sebuah percakapan internal, yang merefleksikan interaksi yang 

terjadi antara seseorang dengan orang lain. 

6. Tingkah laku terbentuk atau tercipta di dalam kelompok sosial selama proses 

interaksi. 

7. Kita tidak bisa memahami pengalaman seseorang individu dengan mengamati tingkah 

lakunya saja, pemahaman dan pengertian seseorang akam berbagai hal harus 

diketahui. 

Esensi interaksi simbolik ialah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, 

yaitu komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. (Sobur, 2003 : 195 - 197). 

Dalam penataan pesan, yaitu mengemas pikiran sebagai isi pesan dengan bahasa 

sebagai lambang, dengan melakukan pertimbangan nilai logika, etika, estetika, yang 

kesemuanya itu adalah proses mekanistik, ketika pesan ditransmisikan oleh komunikator 

dengan indra bibir atau lengan untuk dinerima komunikan dengan indera telinga atau mata.  

Menurut blumer, untuk mengawali pikirannya mengenai interaksi simbolik dengan 

tiga dasar pemikiran penting, yaitu sebagai berikut : 

1. Manusia berperilaku terhadap hal–hal berdasarkan makna yang dimiliki hal–hal 

tersebut baginya. 
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2. Makna hal–hal itu berasal dari atau muncul dari interaksi sosial yang pernah 

dilakukan dengan orang lain. 

3. Makna–makna itu dikelola dalam dan diubah melalui proses penafsiran yang 

dipergunakan oleh orang yang bekaitan dengan hal–hal yang dijumpai. 

Manusia bukan semata–mata organisme yang bergerak di bawah pengaruh 

perangsang–perangsang, baik dari dalam maupun dari luar, melainkan organisme yang sadar 

akan dirinya. Manusia mampu memandang dirinya sebagai obyek pikirannya sendiri dan 

berinteraksi dengan dirinya sendiri. Ia mengarahkan dirinya kepada berbagai obyek, termasuk 

dirinya sendiri. Ia mempermasalahkan, mempertimbangkan, menguraikan, dan menilai hal–

hal tertentu yang telah ditarik kedalam lapangan kesadarannya dan akhirnya ia merencanakan 

dan mengorganisasikan perilakunya. 

Manusia menghadapkan dirinya pada berbagai hal, seperti tujuan, perasaan, 

kebutuhan, perbuatan dan harapan serta bantuan orang lain, citra dirinya ( self image ), cita–

citanya, dan lain sebagainya. Ia merancang kegiatannya yang tidak semata–mata sebagai 

reaksi biologis terhadap kebutuhannya, norma kelompoknya atau situasinya, melainkan 

merupakan konstruksinya. Manusia hidup di tengah–tengah obyek yang meliputi segala 

sesuatu yang menjadi sasaran perhatian manusia. Obyek bisa bersifat konkret dan juga 

abstrak. 

Interaksi merupakan proses pemindahan diri perilaku yang terlibat secara mental ke 

dalam posisi orang lain. Mereka mencoba mencari makna yang oleh orang lain diberikan 

kepada aksinya memungkinkan terjadinya komunikasi atau interaksi. Interaksi tidak hanya 

berlangsung melalui gerak–gerak secara fisik saja, melainkan melalui lambang–lambang 

yang maknanya perlu dipahami. Dalam interaksi simbolik, seseorang mengartikan dan 

menafsirkan gerak–gerak orang lain dan bertindak sesuai dengan makna yang dikandungnya. 
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Menurut Blumer, bahwa orang–orang menimba perbuatan masing–masing secara 

timbal balik, dalam artian bahwa tidak hanya merangkaikan perbuatan orang yang satu sama 

lain, melainkan seolah–olah mengenyam perbuatan–perbuatan mereka menjadi apa yang 

barangkali dapat disebut transaksi, dengan kata lain perbuatan–perbuatan yang berasal dari 

masing–masing pihak itu diserasikan, sehingga membentuk suatu aksi bersama yang 

menjembatani mereka ( Effendy, 2003 : 393 – 396 ). 

B. Film 

Film adalah media yang berupa audio dan visual. Film memiliki dua unsur, yaitu 

naratif dan sinematik. Keduanya saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk 

sebuah film. Unsur naratif adalah bahan yang akan diolah, sementara unsur sinematik adalah 

cara mengolahnya. Dalam film, unsur naratif adalah perlakuan terhadap filmnya sedangkan 

unsur sinematik merupakan aspek-aspek teknis pembentuk film. 

  Menurut Pratista dalam buku memahami film menyatakan bahwa secara umum film 

dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu : 

a. Film Dokumenter 

Fokus utama dalam film dokumenter adalah penyajian fakta. 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. Film dokumenter dapat 

digunakan untuk berbagai macam maksud dan tujuan seperti informasi atau 

berita, biografi, pengetahuan, pendidikan, hingga sebagai sarana propaganda 

dalam politik. 

b. Film fiksi 
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Film fiksi adalah film yang terikat oleh plot. Dari sisi cerita,film fiksi sering 

menggunakan cerita rekaan diluar kejadian nyata serta memiliki konsep 

pengadeganan yang telah dirancang sejak awal. Manajemen produksinya lebih 

kompleks karena biasanya menggunakan pemain serta crew dalam jumlah besar. 

c. Film eksperimental 

Film eksperimental tidak memiliki plot namun memiliki struktur. Strukturnya 

sangat dipengaruhi oleh insting subyektif sineas seperti gagasan, ide, emosi, 

serta pengalaman batin mereka. Film eksperimental umumnya berbentuk 

abstrak dan tidak mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena mereka 

menggunakan simbol-simbol personal yang mereka ciptakan sendiri (Pratista, 

2008 : 4). 

Menurut rumusan diatas, berarti seorang sutradara menggunakan imajinasinya untuk 

menginterpretasikan suatu pesan melalui film dengan mengikuti unsur-unsur yang ada 

didramaturgi menyangkut eksposisi (penyajian secara langsung atau tidak langsung) 

peningkatan dramatisasi yang membangun ketegangan yang menuju suatu klimaks dan 

menghasilkan sebuah jawaban atas hal yang terjadi sebelumnya dan juga memanfaatkan daya 

kekuatan improvisenya untuk mengemas konsep film, dengan dasar azas bertutur yang 

komunikatif. Sehubungan dengan hal diatas maka betapa rumitnya proses pembuatan 

produksi suatu film sebagai karya seni dan ekspresi budaya. Film sangat komplek dengan 

mengelola suatu komoditi yang didalamnya terdiri dari seni teater, seni fotografi, seni ruang, 

dan seni praktek sosial. Semua unsur yang ada tersebut terkumpul menjadi sebagai 

komunikator dan bertindak sebagai agen transform budaya. 

Dengan begitu penelitian analisis film menjadi lebih fokus dengan sudah 

ditentukannya jenis sebuah film. Penulis dengan begitu juga bisa mengambil hal positifnya 

dengan 
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membenturkan jenis film yang sudah di tentukan, dengan menyeleksi kasus teks media yang 

terlihat janggal dengan jenis film tersebut (Pratista, 2008 : 11-12). 

B.1. Film Sebagai Media Komunikasi 

Film merupakan alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia. Film  

mempunyai masa pertumbuhan pada akhir abad ke-19. Pada permulaan sejarahnya, film 

dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati. 

Film merupakan media komunikasi yang tidak terbatas ruang lingkupnya. Hal ini 

dipengaruhi oleh unsur cita rasa dan unsur visualisasi yang saling berkesinambungan. Unsur-

unsur tersebut merupakan modal dasar sinematik yang mampu membawa penonton masuk ke 

dalam isi cerita dan seolah-olah penonton sedang mengalami seperti apa yang sedang 

berlangsung di layar. Film pada umumnya dibangun dengan banyak tanda ( sign ). Tanda-

tanda itu dipakai oleh pembuat film sebagai alat untuk mengartikulasi apa yang menjadi 

maksud dan tujuannya. Dengan munculnya tanda-tanda pada film, kadang membuat khalayak 

penonton sulit untuk menangkap arti dari makna dibalik tanda tersebut.  

Media disampaikan kepada model ilmiah sosial yang umum, pada prinsipnya dengan 

dua cara. Dalam kerangka pengambilan keputusan/kampanye, pengaruhnya ditemukan : 

secara langsung, dalam perubahan perilaku diantara individu. Secara tidak langsung, dalam 

pengaruhnya terhadap opini yang memimpin, pada langkah kedua untuk secara empiris 

perbedaan-perbedaan perilaku bisa diamati.  

Disini, pesan media dibaca dan dikodekan berkaitan dengan intensi dan 

anggapan/pasangan dari komunikator. Sejak pesan dianggap sebagai satu jenis susunan 

bahasa yang kosong, ia dianut untuk mencerminkan intensi komunikator secara efektif 

mempengaruhi individu yang menerima. Kadang-kadang, langkah-langkah diumumkan 

supaya model pengaruh 
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media lebih bermasyarakat. Namun kebanyakan, ini tetap pada level dimana janji-janji acara 

tidak bisa dipenuhi. 

  Metode pengkodean dan pemrosesan bahan pesan yang sangat banyak dengan cara 

yang empiris dapat dibuktikan secara obyektif (analisa isi) adalah sangat halus dan 

berpengalaman. Namun, berdasarkan konsep pesan media sebagai satu sarana tanda yang 

simbolis atau tulisan yang terstruktur dengan susunan internalnya dengan kompleksitas 

sendiri. Secara teori, secara keseluruhan tidak berkembang. 

Pada level yang lebih luas media sebagian besar diyakini sebagai reflekstif atau 

ekspresif terhadap konsesus yang dicapai. Hasilnya adalah setelah semuanya, bahwa media 

tidak sangat berpengaruh didasari atas kepercayaan bahwa secara perasaan budaya yang lebih 

luas, kebanyakan media memperkuat nilai-nilai dan norma itu yang telah mencapai pondasi 

konsensual. Karena konsensus tersebut adalah sesuatu yang baik-baik, mereka memperkuat 

pengaruh media yang cenderung merupakan bacaan yang positif dan lunak. Gagasan terhadap 

persepsi selektif kemudian dikenalkan.  

Memperhatikan kenyataan bahwa individu yang berbeda bisa membawa struktur 

selektivitas dan perhatian mereka sendiri terhadap apa yang ditawarkan media. Tetapi 

penafsiran yang berbeda tidak dihubungkan kembali dengan baik kepada teori membaca atau 

peta ideologi yang komplek. Sebaliknya, mereka ditafsirkan secara fungsional. Individu-

individu yang berbeda dapat menerima kepuasan yang berbeda dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang berbeda dari bagian acara yang berbeda (Michael Gurevitch, Tony Beenett, 

James Curran and Janet Woollacott, 1982 : 61 – 62). 

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, yang membuat 

para ahli film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Film mampu 

mempengaruhi dan 
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membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan ( massage ) di baliknya, tanpa pernah 

berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap perspektif tersebut didasarkan atas argumen 

bahwa film adalah potret dari masyarakat di mana film tersebut dibuat. Film selalu merekam 

realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya 

ke atas layar (Sobur, 2003 : 126 – 127).  

 Sebagai bentuk kesenian, film memerlukan apresiasi dari penikmat, ini berarti suatu 

penghargaan terhadap hadirnya sebuah karya seni. Penghargaan yang tinggi dan rendah yang 

diungkapkan dalam apresiasi akan di bahas dalam sebuah diskusi. Isi pernyataan suka dan 

tidak suka atau menarik dan tidak menarik yang muncul dalam apresiasi, dirumuskan dengan 

tegas dan dengan alasan–alasan yang jelas. 

 Pengakuan film sebagai karya seni, diperkuat dengan lahirnya seniman–seniman film 

dari berbagai negara, hingga sampai saat ini terdapat berbagai ragam film. Meskipun cara 

pendekatan berbeda, semua film dapat dikatakan mempunyai satu sasaran, yaitu menarik 

perhatian orang terhadap muatan masalah–masalah yang dikandung. Selain itu, film 

dirancang untuk melayani keperluan publik terbatas maupun publik yang tak terbatas 

(Sumarno,1996:10). 

 Pembuatan film dikenal sebagai kerja kolaboratif yang artinya melibatkan sejumlah 

keahlian tenaga kreatif yang harus menghasilkan suatu keutuhan dengan saling mendukung 

dan saling mengisi. Perpaduan yang baik antara sejumlah keahlian yang merupakan syarat 

utama bagi lahirnya film yang baik. Pada dasarnya keahlian tenaga kreatif itu berarti suatu 

kemahiran yang menggunakan bahasa film. Namun, film bukanlah bahasa melainkan hanya 

menyerupai bahasa yang artinya bahwa bahasa tersebut berupa teknik visual dan teknik 

filmis.  

Bahasa film berkaitan dengan cara–cara yang elementer dan lazim. Sementara itu bahasa film 

berkembang sedemikian kompleks sehingga memerlukan pembahasan mendalam tersendiri. 
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 Keahlian yang memberikan kontribusi tentang penciptaan teknik visual dan filmis 

dalam sebuah produksi film, seperti sutradara, penulis skenario, penata fotografi, penyunting 

gambar, penata artistik, penata musik, penata suara, dan pemeran. Tenaga–tenaga kreatif 

tersebut dibatasi pada keterangan sesuai dengan keahlian–keahlian pokok dalam setiap 

produksi film. Dalam setiap unsur film yang dihasilkan seorang tenaga kreatif hendaknya 

dilihat keterkaitannya dengan unsur–unsur film yang lain. Namun, masing–masing unsur film 

memang bisa dinilai secara terpisah. Hal ini lazim dilakukan dalam penjurian di sebuah 

festival film ( Ibid, 1996 : 31 - 32 ). 

 Dalam produksi film terdapat profesi-profesi yang berperan aktif pada proses 

produksi, yaitu : 

1.  Sutradara  

  Sutradara menduduki posisi tertinggi dari segi artistik, yaitu memimpin 

pembuatan film tentang bagaimana yang harus tampak oleh penonton. Tanggung 

jawabnya meliputi aspek–aspek kreatif, baik interpretatif maupun teknis dari sebuah 

produksi film. Selain mengatur laku di depan kamera dan mengarahkan akting serta 

dialog, sutradara juga mengontrol posisi kamera beserta gerak kamera, suara, 

pencahayaan, di samping hal–hal lain yang berhubungan dengan hasil akhir sebuah 

film. 

2.  Penulis Skenario 

  Skenario film yang disebut screenplay atau script merupakan sebuah karya 

tulis yang kemudian disampaikan melalui deskripsi–diskripsi visual dan harus 

mengandung ritme adegan beserta dialog yang selaras dengan tuntutan–tuntutan 

sebuah film. Mengingat bahwa film mengutamakan penuturan dengan bahasa gambar 

maka dialog 
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 hanya dipergunakan dalam film jika sarana visual tidak mampu lagi menyampaikan 

maksud atau pesan pembuat film. 

  Penulisan skenario merupakan proses bertahap yang bermula dengan ide 

orisinal atau berdasarkan ide tertulis yang lain, misalnya dari cerita pendek, suatu 

berita kisah nyata, naskah drama, dan novel. Biasanya skenario disampaikan kepada 

produser dalam bentuk ringkasan cerita atau yang disebut dengan sinopsis, yang berisi 

garis besar cerita, kejadian dramatik, serta tokoh–tokoh utama.  

  Selanjutnya menyusul pembuatan treatment yang lebih luas dan mendetail. 

Sebuah treatment yang baik harus disampaikan dalam bentuk perkembangan cerita 

dan meliputi setiap kejadian serta adegan–adegan penting dari skenario yang akan 

dibuat. Setelah treatment selesai, lalu dibuat skenario utuh beserta dialog, dalam 

penulisannya akan mengalami berulangkali proses revisi, demi mencapai skenario 

yang tepat dan dapat difilmkan. 

3.  Penata Fotografi 

  Penata fotografi adalah tangan kanan sutradara dalam bekerja di lapangan. Ia 

bekerja bersama dengan sutradara untuk menentukan jenis–jenis shot. Di samping itu, 

ia bertanggungjawab memeriksa hasil syuting dan menjadi pengawas pada proses film 

di laboratorium agar mendapatkan hasil yang baik. 

4.  Penyunting Gambar 

  Hasil dari pengambilan gambar kemudian diproses dilaboratorium kemudian 

memasuki tahap editing atau penyuntingan. Tenaga pelaksana disebut editor atau 

penyunting gambar yang tugasnya adalah menyusun hasil shoting menjadi sebuah 
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 pengertian cerita. Ia bekerja di bawah pengawasan sutradara tanpa mematikan 

kreativitas, sebab pekerjaan editor berdasarkan suatu konsepsi. 

5.  Penata Artistik 

  Tata artistik yang berarti penyusunan segala sesuatu yang melatarbelakangi 

cerita film, yaitu menyangkut pemikiran tentang seting yang artinya bahwa tempat 

dan waktu berlangsungnya cerita film. Dengan demikian sumbangan yang diberikan 

oleh seorang penata artistik kepada sebuah produksi film sangat penting. 

6. Penata Suara  

  Sebagai media audio visual, pengembangan film sama sekali tidak boleh 

hanya memikirkan aspek visual saja sebab suara juga merupakan aspek kenyataan 

hidup.  

 Proses pengolahan audio berarti proses memadukan unsur–unsur suara yang terdiri 

atas dialog dan narasi, musik serta efek–efek suara. Suara berfungsi untuk 

memberikan informasi lewat dialog dan narasi, fungsi yang lain yaitu menjaga 

kesinambungan gambar dengan serangkaian suara, seperti : musik, dialog, suara efek, 

sehingga terikat dalam satu kesatuan.  

7. Penata Musik 

  Hal ini musik dipandang penting untuk mendampingi film yaitu berfungsi 

sebagai penunjuk suasana batin tokoh–tokoh utama dalam film, misalnya seorang 

tokoh diambil dalam shot yang panjang dan sendirian di suatu ruangan yang sepi 

maka musik yang diperdengarkan seolah–olah menunjukkan suasana batinnya. 

8. Pemeran 

  Para pemeran film dengan penampilan yang sesuai dengan tokoh yang 

diperankannya.Hal ini berhubungan dengan akting,yaitu proses penokohan dalam film 
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yang artinya bahwa seorang pemeran harus mampu masuk ke dalam sifat tokoh yang 

diperankan (Sumarno,1996:34–79). 

B.2. Memahami Makna Pesan Dalam Film 

Istilah makna memang merupakan istilah yang membingungkan. Menurut para filsuf 

dan linguis sehubungan dengan usaha menjelaskan makna yaitu:(1)menjelaskan makna 

secara ilmiah,(2)mendiskripsikan kalimat secara ilmiah,(3)menjelaskan makna dalam proses 

komunikasi. (Sobur,2001:23). 

Menurut Brown,mendefinisikan makna sebagai kecenderungan (disposisi) total untuk 

menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa.Wendell Johnsosn (1951) 

menambahkan tentang pandangannya terhadap ihwal teori dalam konsep makna yaitu antara 

lain:  

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 amat 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 berlebihan akan mengubah makna.Berkaitan dengan gagasan bahwa 

makna membutuhkan acuan adalah masalah komunikasi yang akibat penyingkatan 

berlebihan tanpa mengkaitkannya dengan acuan yang kongkret dan dapat diamati. 
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5. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, jumlah kata dalam suatu 

bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas, karena itu suatu kata 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 makna yang menawarkan alternatif lain untuk memecahkan masalah makna 

ungkapan dengan cara mengenali atau mengidentifikasi makna ungkapan dengan gagasan 

yang berhubungan dengan sesuatu ungkapan ialah Teori Ideasional (The Ideational Theory). 

Menurut Alston, teori ideasional menghubungkan makna atau ungkapan dengan suatu ide 

atau representasi psikis yang ditimbulkan kata atau ungkapan tersebut kepada kesadaran atau 

dengan kata lain, teori ideasional ini mengidentifikasi makna ungkapan dengan gagasan–

gagasan atau ide–ide yang ditimbulkan dari ungkapan tersebut. Dengan hal ini teori 

ideasional pada dasarnya meletakkan gagasan atau ide sebagai titik sentral yang menentukan 

makna suatu ungkapan. 

Teori ideasional melatarbelakangi pola pikir orang mengenai bahasa sebagai suatu 

makna atau alat (instrument) bagi komunikasi pikiran atau gagasan atau sebagai gambaran 

fisik dan eksternal dari suatu keadaan internal, bila mana orang menetapkan suatu kalimat 

sebagai suatu rangkaian kata–kata yang mengungkapkan suatu pikiran yang lengkap. Bahasa 

hanya dipandang sebagai alat atau instrumen dan gambaran lahiriah dari pikiran atau gagasan 

manusia. (Sobur, 2003 : 260 – 261). 

Dalam wacana ilmiah, Russel (dalam Aminudin, 1998:92) mengatakan adanya 

reading the lines, yakni membaca untuk memahami makna secara tersurat, serta reading 

beetwen the 
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lines, yakni membaca yang bukan hanya untuk memahami makna yang tersurat, melainkan 

juga berusaha memahami makna yang tersirat. Dari uraian ini, makna dapat di bedakan 

menjadi dua, yaitu: makna tersurat (literal meaning) dan makna tersirat (implicit meaning). 

Perbedaan antara makna tersurat dengan makna dasar serta makna tersirat dengan makna 

tambahan adalah: 

a.    Makna tersurat dan makna tersirat sudah berhubungan dengan satuan 

pesan yang ingin di sampaikan pengarangnya (komunikator), sedangkan 

makna dasar dan makna tambahan berhubungan dengan simbol yang di 

gunakan untuk menyampaikan pesan. 

b.     Makna tersurat dan makna tersirat berkaitan dengan proses memahami 

makna dalam satuan informasi, sedangkan makna dasar dan makna 

tambahan berkaitan dengan karakteristik makna kata itu sendiri setelah 

berada dalam pemakaian. 

Menurut pierce, makna tanda yang sebenarnya adalah mengemukakan sesuatu. Ia 

menyebutnya sebagai representamen. Apa yang di kemukakan oleh tanda, apa yang 

diacunya, apa yang di tunjuknya, disebut oleh pierce dalam bahasa Inggris object. Dalam 

bahasa Indonesia disebut „acuan‟. 

Tanda sebaiknya di biarkan mengalir, dengan kata lain, kita tidak bisa hanya 

memaknai tanda dengan satu pendekatan saja. Tanda yang arbitrer, memberi “ruang” dalam 

memaknainya. Eco ingin menghindari kemungkinan makna tunggal di satu sisi melawan 

makna yang tidak terhingga di sisi lain (semiosis yang tidak terbatas). Akan tetapi, semiosis 

yang tak terbatas lebih terkait dengan pengertian “interpretan” dari pierce, dimana makna 

ditetapkan dalam kaitannya dengan kondisi kemungkinan. Eco menegaskan pendapatnya, 

bahwa tanda itu tidak hanya mewakili sesuatu yang lain, namun juga harus ditafsirkan ( 

Sobur, 2003 : 77).  
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C. Teori Semiotika 

Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Pada 

dasarnya teori semiotika mempelajari bagaimana memaknai sesuatu hal atau obyek – obyek. 

Hal ini tidak hanya obyek yang hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem 

berstruktur dari tanda. 

Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang artinya tanda atau 

seme yang berarti penafsiran tanda ( Sobur, 2003 : 15 - 16 ). 

Menurut Umberto Eco, Semiotika komunikasi ialah semiotika yang menekankan pada 

aspek produksi tanda ( sign production ) dari pada sistem tanda ( sign system ). Semiotika 

komunikasi bertumpu pada pekerja tanda  ( labor ) yang memiliki tanda dari bahan baku 

tanda–tanda yang ada dan mengkombinasikannya dalam rangka memproduksi sebuah 

ekspresi bahasa bermakna. 

Menurut pemikiran Saussure yang paling penting dalam kontek semiotik adalah 

pandangannya mengenai tanda, yaitu bahwa letak tanda dalam konteks komunikasi manusia 

dengan melakukan pemilahan antara apa yang disebut signifier ( penanda ) dan signified ( 

petanda ). Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang bermakna ( aspek material 

), yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau dibaca. Signified merupakan gambaran 

mental, yaitu pikiran atau konsep aspek mental dari bahasa ( Sobur 2001 : 125 ). 

Pendekatan terhadap tanda–tanda menurut para ahli ialah yang pertama, pendekatan 

yang didasarkan pada pandangan Ferdinand De Saussure ( 1857 – 1913 ) yang menyatakan 

bahwa tanda–tanda disusun dari dua elemen yaitu aspek citra tentang bunyi ( semacam kata 

atau representasi visual  dan sebuah kosep dimana citra bunyi disandarkan). Saussure juga 
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menambahkan bahwa kombinasi konsep dan citra bunyi sebagai tanda, namun dalam 

penggunaan dengan menggunakan istilah umum yaitu menggunakan citra bunyi saja. 

Kedua, pendekatan tanda didasarkan pada pandangan seorang filsuf dan pemikir 

Amerika yaitu Charles Sanders Peirce ( 1839 – 1914 ), yaitu bahwa tanda berkaitan dengan 

obyek–obyek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab–akibat dengan 

tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda–tanda tersebut ( Sobur, 2003 : 31 ). 

Dalam pengaplikasian semiotika pada tanda non verbal, yang harus diperhatikan ialah 

pemahaman tentang bidang non verbal yaitu suatu wilayah yang menekankan pentingnya 

fenomena yang bersifat empiris, faktual, kongkret, tanpa ujaran–ujaran bahasa. Hal ini berarti 

bidang non verbal berkaitan dengan benda kongkret, nyata, dan dapat dibuktikan melalui 

indera manusia. Tujuan semiotika mengaplikasikan pada tanda non verbal ialah untuk 

mencari dan menemukan makna yang terdapat pada benda–benda atau sesuatu yang bersifat 

non verbal atau pencarian makna pada mata-tanda non verbal (Sobur, 2003 : 124).  

Penelitian ini akan membahas tentang semiotika film “Territorial Pissing” dengan 

tujuan untuk mengetahui tanda-tanda semiotika yang disampaikan kepada 

khalayak/penonton. Kesederhanan dalam penyampaian pesan tetapi mempunyai kekuatan 

makna yang kuat. Penyampaian pesan dengan makna yang disesuaikan dengan kenyataan 

yang terjadi dilingkungannya dan mampu memberi makna yang baru bagi generasi penerus 

bangsa, baik itu positif maupun negatif karena positif atau negatif adalah hak setiap penonton 

dalam menilai film ini 

Film merupakan alat komunikasi massa yang kedua muncul di dunia, yang masa 

pertumbuhannya pada akhir abad ke- 19. Film mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 

masyarakat, artinya film mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan 

pesan 
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(massage) di baliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Film selalu merekam realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan kemudian memproyeksikan ke atas layar ( 

Sobur, 2003 : 126 – 127 ). 

Film umumnya dibangun dengan sebuah ideologi sang Sutradara yang akhirnya 

membentuk tanda atau simbol yang akan mewarnai cerita di dalamnya. Ideologi muncul pada 

abad–18 oleh Destut de Tracy yaitu merupakan istilah yang menunjukkan pada ilmu tentang 

gagasan. De Tracy menambahkan bahwa ideologi pertama–tama dimunculkan untuk 

membangun suatu sistem pengetahuan, yaitu science of ideas ( Sobur, 2003 : 211 ). 

Dilihat dari segi ilmu sosial, ideologi dikenal dengan dua pengertian yaitu yang 

pertama, ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama 

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

struktural diartikan sebagai sistem kebenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap 

kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa ( Sobur, 2003 : 216 ). 

C.1. Charles Sander Peirce 

Menurut Peirce, salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan objek adalah sesuatu 

yang di rujuk tanda. Sementara interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang 

tentang objek yang di rujuk sebuah tanda. Apabila ketiga elemen makna itu berinteraksi 

dalam benak seseorang, maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda 

tersebut. Yang dikupas teori segitiga makna adalah persoalan bagaimana makna muncul dari 

sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu berkomunikasi. Peirce 

menamakan teori ini dengan nama teori segitiga makna (triangle meaning) yang terdiri atas 

sign (tanda), object (objek), dan interpretan (interpretant). Hubungan segitiga makna peirce 

lazimnya di tampilkan sebagai tampak dalam gambar berikut ini ( Sobur, 2001:114-115): 
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       Sign 

 

 

 

 

 

Interpretant        Object 

 

Panah dua arah menekankan bahwa masing-masing istilah dapat dipahami hanya 

dalam relasinya yang lain. Sebuah tanda mengacu pada sesuatu diluar dirinya sendiri dan ini 

dipahami oleh seseorang: kita mesti menyadari bahwa interpretant bukanlah pengguna tanda, 

namun peirce menyebutnya dimana-mana sebagai “efek pertandaan yang tepat”: yaitu konsep 

mental yang dihasilkan baik oleh tanda maupun pengalaman pengguna terhadap objek. 

Interpretant kata (tanda dalam setiap konteks akan menghasilkan pengalaman pengguna atas 

kata itu dan dia tidak akan menerapkannya pada sebuah kolese teknik) dan pengalamannnya 

dengan institusi yang bernama “sekolah” sebagai objeknya jadi makna itu tidak tetap 

dirumuskan kamus, namun bisa beragam dalam batas-batas sesuai dengan pengalaman 

penggunanya. Batasan itu ditetapkan oleh konvensi sosial; variasi di dalamnya 

memungkinkan adanya perbedaan sosial dan psikologis di antara penggunanya (fiske, 2006:). 

Model semiotika tidak membuat perbedaan antara decoder dan encoder. Interpretant adalah 

konsep mental pengguna tanda, baik dia sebagai pembicara maupun pendengar, penulis atau 

pembaca, pelukis atau penikmat lukisan. Decoding merupakan tindakan aktif dan kreatif, 

begitu juga halnya dengan encoding. 
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C.2. Semiotika Sebagai Metode membongkar Makna Pesan dalam Film 

Banyak pakar biasa menyebut semiotika atau semiologi untuk menjelaskan tentang 

ilmu tanda, padahal sesungguhnya kedua istilah ini mengandung pengertian yang sama 

walaupun penggunaan salah satu dari kedua istilah tersebut biasanya menunjukan pemikiran 

pemakainya. Bagi mereka yang bermazhab Peirce akan memakai kata semiotika dan mereka 

yang bergabung dalam mazhab pemikiran Saussure menggunakan kata semiologi (sobur 2001 

: 11). Namun pada perkembangannyasaat ini, para ahli sudah tidak mau di pusingkan oleh 

persoalan ini, karena mereka menganggap keduanya sama saja. 

Secara terminologis menurut Eco (sobur 2001 : 95), semiotika dapat di depinisikan 

sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh 

kebudayaan sebagai tanda.  Pakar lainnya juga memberikan definisi untuk istilah semiotika 

atau semiologi. Dalam definisi Saussure (sobur 2003:12), semiologi adalah sebuah ilmu yang 

mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat tujuannya adalah untuk menunjukan 

bagaimana terbentuknya tanda-tanda beserta kaidah–kaidah yang mengaturnya. Sementara 

istilah semiotika, yang di munculkan pada akhir abad ke-19 oleh Charles Sanders Peirce 

mengatakan bahwa yang menjadi dasar dari semiotika adalah konsep tentang tanda. Dan 

menurut Matterlat, menjelaskan-Peirce mengartikan tanda (sign) itu sendiri sebagai sesuatu 

yang mewakili sesuatu bagi sesorang dalam suatu hal atau kapasitas. Sedangkan Roland 

Barthes juga mendefinisikan semiologi adalah ilmu tentang bentuk-bentuk, yang mana 

intinya ada dalam pertandaan. 

Semiotika baru berkembang sejak awal abad ke-20, meskipun pada awal abad ke-18 

dan ke-19 sudah banyak ahli teks (khususnya jerman) yang berusaha mengurai  berbagai 

masalah yang berkaitan dengan tanda. Untuk dapat memahami semiotika, maka perlu di 

ketahui konsep 
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semiotik menurut beberapa tokoh semiotik terkemuka, yaitu para semiotisan seperti 

Ferdinand De Saussure (1857-1913) di Swiss dan Charles Sanders Peirce (1834-1914) di 

Amerika Serikat. 

Ferdinand De Saussure merupakan perintis linguistik, konsep-konsepnya digunakan sebagai 

berbagai landasan dalam linguistik modern. Dalam hal ini, Saussure (Yasraf, 2003 : 269) 

melihat bahwa sistem bahasa (langue) merupakan kondisi yang harus ada dalam setiap 

penggunaan tanda secara konkret (parole). Meskipun setiap pengguna bahasa mengacu pada 

sistem bahasa tersebut, akan tetapi relasi antara langue dan parole bersifat dinamis, yaitu 

dapat berubah apabila diuji secara terus menerus dalam praktik kehidupan sosial. 

Saussure juga melakukan pembedaan atas komponen-komponen tanda, yang 

kemudian pembedaan tersebut dikenal dengan trikotomis. Jadi, menurut Saussure (Sunardi, 

2002 : 47 - 48) tanda selalu mempunyai tiga wajah, yang terdiri dari tanda itu sendiri (sign), 

aspek material dari tanda yang berfungsi menandakan atau yang di hasilkan oleh aspek 

material (signifier), dan aspek mental atau konseptual yang di tunjuk oleh aspek material 

(signified). Pembedaan ini membuat tanda menjadi aktif. Melakukan analisis tentang tanda, 

orang harus tahu benar mana aspek material dan mana aspek mental. Ketiga aspek ini 

merupakan aspek-aspek konstitutif suatu tanda-tanpa salah satu komponen, tidak ada tanda 

dan kita tidak bisa membicarakannya, bahkan tidak bisa membayangkannya. 

Trikotomi Saussure mengenai tanda, penanda, dan petanda tersebut pada akhirnya 

telah mempengaruhi perkembangan semiotik di Eropa, khususnya Eropa Barat (Prancis). 

Sedikitnya ada tiga aliran yang di turunkan dari teori tanda saussurian (Tommy, 2004 : 82). 

Pertama, semiotika komunikasi yang menekuni tanda sebagai bagian dari proses komunikasi. 

Tanda dalam semiotika komunikasi hanya dianggap tanda sebagaimana yang dimaksudkan 

pengirim dan sebagaimana yang diterima oleh penerima. Dengan kata lain, semiotik 

komunikasi hanya 
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memperhatikan makna denotasi suatu tanda. Pilliang ( Pilliang, 2003 : 266 ) mengemukakan 

bahwa semiotika kemunikasi mengkaji tanda atau signal dalam konteks komunikasi yang 

lebih luas, yaitu melibatkan berbagai elemen komunikasi. Menurut umberto Eco dalam A. 

Theory of Semiotics, semiotika komunikasi adalah semiotika yang menekankan aspek 

produksi tanda (sign production) daripada sistem tanda (sign system). Berarti di sini melihat 

bagaimana tanda tersebut bisa tercipta dari hubungan antara penanda dan petanda 

sebelumnya. 

Kedua, semiotika konotasi, yaitu semiotik yang mempelajari makna konotatif dari 

tanda. Semiotika ini di dasarkan pada persepsi bahwa dalam hubungan antar manusia, 

seringkali tanda yang di berikan oleh sesoramng sering di pahami secara berbeda oleh 

penerimanya. Tokoh utamanya adalah Roland Barthes (1985), yang menekuni makna kedua 

di balik bentuk tertentu.Bertolak dari trikotomi tanda Saussure,barthes kemudian 

mengembangkan konsep mengenai petanda dan penanda sebagai suatu proses dua 

tahap.Tahap pertama (sistem primer) adalah saat tanda diserap pertama kalinya,sedangkan 

tahap kedua (sistem sekunder) merupakan proses pengembangan makna (konotasi). 

Ketiga,semiotika ekspansif-yang sebenarnya merupakan aliran dalam semiotika 

konotasi-dengan Julia Kristeva sebagai tokohnya yang paling terkenal.Dalam semiotik 

ini,pengertian tanda telah kehilangan tempat sentralnya karena di gantikan oleh pengertian 

produksi arti.Tujuan semiotik ekspansif adalah mengejar ilmu total dan bermimpi 

menggantikan filsafat. 

Berbeda dengan Saussure yang melihat tanda sebagai konsep diadik (dua bagian yang 

berbeda tetapi saling berkaitan) dan sebagai sebuah struktur (susunan dua komponen yang 

berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam suatu bangun),Peirce (Fiske,2006:63) 

mengidentifikasi relasi “segitiga” antara tanda (representamen),dan realitas eksternal sebagai 

suatu keharusan model untuk mengkaji makna.Relasi segitiga tanda itu disebut dengan istilah 



42 

 

semiosis, yang terdiri atas objek (sesuatu yang di representasikan), representamen (sesuatu 

yang merepresentasikan sesuatu yang lain) dan interpretan (interpretasi seseorang tentang 

tanda). 

Peirce berpandangan, tanda (representamen) sebagai bagian tak terpisahkan dari objek 

referensinya serta pemahaman subjek atas tanda (interpretan). Pandangan Peirce tentang 

tanda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pertandaan tersebut.  Menurut Piliang 

(Piliang, 2003 : 266),  merupakan landasan bagi semiotika komunikasi. Pierce mengatakan 

bahwa tanda selalu berada dalam proses perubahan tanpa henti, yang disebut sebagai 

semiosis tak terbatas (unlimited semiosis), yaitu proses rangkaian interpretan tanpa akhir. Ia 

membagi tanda, menjadi tiga tipe-ikon, indeks, dan simbol. 

Ikon menunjukan kemiripan dengan objeknya. Pawito (Fiske, 2006 : 269) juga 

menjelaskan, ikon merupakan tanda yang ditentukan cara pemaknaannya karena, sifat-sifat 

yang menginternal terhadap objek. Hal-hal seperti kemiripan, kesesuaian, tiruan, dan kesan 

menjadi kata kunci memberikan makna terhadap tanda yang bersifat ikon. Contoh, gambar 

peta kalimantan, merupakan tiruan dari geografis pulau kalimantan. Berikutnya, istilah 

indeks, yaitu menunjuk pada tanda yang cara pemaknaannya lebih di tentukan oleh objek 

dinamik (keterkaitan yang nyata dengannya). Misalnya, asap memaknainya sebagai api atau 

kebakaran. Dan tanda yang terakhir menurut Peirce dinamakan simbol, yaitu suatu tanda 

yang memiliki hubungan dengan objeknya berdasarkan konvensi, kesepakatan, atau aturan. 

Contohnya, palang merah, angka adalah simbol. 

Di Amerika Serikat, pengaruhnya tampak dalam psikologi dan psikoanalisis. 

Sedangkan di Eropa, pengaruhnya terdapat di Italia dan Jerman. Salah satu penerusnya adalah 

Umberto Eco, semiotisan yang menghasilkan salah satu teori mengenai tanda yang paling 

komperhensif dan kontemporer. Menurut Little John dalam Kaelan (Kaelan, 2009 : 216), 

teori Eco penting karena 
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mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya dan membawa semiotika secara lebih 

mendalam. Di jelaskan pula oleh Little John dalam Kaelan, karya-karya Umberto Eco 

merupakan sintesis produktif dari hampir semua mazhab semiotika abad ke-20 yang 

didukung oleh pengetahuan yang luas berupa warisan kajian-kajian klasik tentang tanda. 

Berbeda dengan konsep yang lebih statis dari yang diajukan Ferdinand De Saussure 

tentang tanda serta pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce yang bersifat taksonomis, 

Eco memastikan diri untuk menyelidiki sifat-sifat dinamis tanda. Eco (Kaelan, 2009 : 218) 

atau hutan tempat jejak bekas pedati atau jejak kaki mengakibatkan sedikit banyak 

munculnya modifikasi abadi. Eco menganggap tugas ahli semiotika bagaikan menjelajah 

hutan, dan yang ingin memusatkan perhatian kepada modifikasi sistem tanda. Hal demikian 

menjadi dorongan bagi Eco, untuk mengganti konsep tanda dengan konsep fungsi tanda. 

Menurut Lechte dalam Sobur, perspektif Eco tentang tanda bahwa tanda itu tidak 

hanya mewakili sesuatu yang lain (dengan demikian hanya memiliki arti seperti yang 

tercantum dalam kamus), namun juga mesti ditafsirkan. Dalam hal ini Eco memiliki 

pandangan yang sama dengan Peirce mengenai interpretant, yang menghasilkan semiosis 

tidak terbatas. 

Minat utama yang dimiliki oleh Eco, adalah dalam bahasa sebagai tersusun atas 

langue (dimana kode = tata bahasa, sintaksis, sistem) dan parole (laku bahasa). Disini kode 

sesuai dengan struktur bahasa. Kode mengaitkan bidang ungkapan bahasa dengan isinya. Eco 

menggunakan “kode-s” untuk menunjukan kode yang dipakai dengan cara ini. Dengan kata 

lain, kode-s bahasa itu setara dengan organisasi tertentu pada unsur parole. Tanpa kode, 

tanda-tanda suara atau grafis tidak memiliki arti apapun, dan dalam pengertian yang paling 

radikal tidak berfungsi secara linguistik. Kode-s bersifat denotatif (bila suatu pernyataan 

dapat dipahami secara harfiah), atau konotatif (bila tampak kode lain-misalnya kode 

kesopanan-dalam 
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pernyataan yang sama). Hal ini tidak asing lagi bagi karya saussure, namun eco ingin 

memperkenalkan pemahaman tentang suatu kode-s yang lebih bersifat dinamis daripada yang 

ditemukan dalam teori Saussure, dan disamping itu sangat terkait dengan teori linguistik 

masa kini. Ia melakukan hal ini dengan mengembangkan suatu model yang disebutnya 

“model Q”-model kode yang meninjau semiosis tak terbatas (Sobur, 2003 : 78). 

Menurut Eco (Sobur, 2003 : 78), pada dasarnya fungsi tanda merupakan interaksi antara 

berbagai norma: “kode memberikan kondisi untuk hubungan timbal balik fungsi-fungsi tanda 

secara kompleks. Sedngkan, menurut Lechte dalam Kaelan, Eco sendiri membagi unsur-

unsur pokok dalam tipologi cara pembentukan tanda yang terdiri dari: 

1. Kerja fisik: upaya yang dilakukan untuk embuat tanda 

2. Pengenalan: objek atau peristiwa dilihat sebagai suatu ungkapan kandungan tanda, 

seperti tanda, gejala, atau bukti. 

3. Penampilan: suatu objek atau tindakan menjadi contoh jenis objek atau tindakan. 

4. Replika: kecenderungan kearah ratio difficilis secara prinsip, tetapi mengambil 

bentuk-bentuk kodifikasi melalui pengayaan. Contohnya adalah notasi music, dan 

tanda-tanda matematika. 

5. Penemuan: kasus yang paling jelas dari ratio difficilis. Sebagai yang tidak terlibat 

oleh kode; menjadi landasan suatu kontinum materi baru. 

Saat ini, semiotika, telah berkembang menjadi sebuah model atau paradigma dalam bidang 

keilmuan yang sangat luas, terlebih lagi menciptakan cabang-cabang semiotika khusus, antara 

lain: semiotika binatang (zoo semiotic), semiotika kedokteran (medical semiotics), semiotika 

fashion, semiotika seni, semiotika film, semiotika sastra, semiotika televisi, termasuk pula 

semiotika desain (Piliang, 2003 : 255). 
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Semiotika dapat memiliki teks dimana tanda-tanda terkondifikasi didalam sebuah 

sistem, dengan demikian semiotika dapat meneliti bermacam-macam teks seperti iklan, film, 

fashion, fiksi, puisi dan drama. Film sebagai sebuah teks yang merupakan rangkaian sistem 

tanda yang terorganisir menurut kode-kode yang merefleksikan nilai-nilai tertentu, 

menekankan pesan sistem tanda dalam konstruksi realitas di balik ideologi film, sehingga 

makna pun dapat di bangun di dalam tanda-tanda yang terorganisir dan saling dihubungkan 

satu sama lain. 

Penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini, 

dimungkinkan karena ada kecenerungan untu memandang berbagai wacana sosial sebagai 

fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial. 

Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai 

fenomena bahasa, maka semuanya dapat juga dipandang sebagai tanda-tanda (Piliang, 2003 : 

314). 

D. Budaya 

Budaya berasal dari kata Sansekerta yaitu buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Ada 

sarjana lain yang mengupas kata budaya sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-

daya,berarti “daya dari budi” yang berupa cipta,karsa dan rasa (Koentjaraningrat, 2000 :181). 

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan abstrak dari adat-

istiadat. Hal itu karena nilai budaya itu merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam 

alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai yang mereka anggap bernilai, 

berharga,dan penting dalam hidup,sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang 

memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para masyarakat tadi 

(Koentjaraningrat,2000:190). 

Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam 

masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai 
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ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. 

Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas dan tak konkret itu, maka nilai-nilai budaya 

dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang 

menjadi warga dari kebudayaan bersangkutan (Koentjaraningrat, 2000 : 190). 

Kepribadian individu dalam suatu masyarakat, walaupun berbeda-beda satu dengan 

lain, namun juga distimulasi dan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam sistem 

budaya dan oleh pola-pola bertindak dalam sistem sosial yang telah diinternalisasinyamelalui 

proses sosialisasi dan proses pembudayaan selama hidup sejak masa kecilnya 

(Koentjaraningrat, 2000 : 222). 

E. Remaja modern 

Remaja adalah sebuah fase antara anak-anak menuju dewasa, akan tetapi  dianggap 

belum cukup matang sebagai orang dewasa sepenuhnya. Remaja modern lebih banyak 

memperhatikan lambang-lambang kematangan. Mereka ingin menunjukan, bahwa kini 

mereka telah dewasa dan untuk mencapai hal ini mereka menirukan orang-orang dewasa. 

Hal-hal seperti merokok, bangun sampai jauh malam, minum-minuman keras, memakai 

tatarias muka, dan sepatu tinggi dianggap sebagai lambang-lambang kematangan 

(Soesilowindradini, 2007 : 206). 

Biasanya dikatakan, bahwa masa remaja disebut : Strum und Drang. Artinya suatu 

masa di mana terdapat ketegangan emosi yang dipertinggi yang disebabkan oleh perubahan-

perubahan dalam keadaan fisik dan bekerjanya kelenjar-kelenjar yang terjadi pada waktu ini 

(Soesilowindradini, 2007 : 160). Dari semua bentuk emosi yang dialami, rasa marah inilah 

yang paling sering dialaminya dan mereka menunjukan kemarahan mereka dengan berjalan 

kian kemari (menjauh), pergi ke luar rumah untuk berjalan-jalan, tidak mendengarkan ketika 

diajak 
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bicara (acuh), mengerjakan hal-hal yang dia tahu akan menjengkelkan orang lain 

(Soesilowindradini, 2007 : 207-208). 

Rasa senang seorang remaja sering di istilahkan rasa bahagia. Beberapa hal yang 

menyebabkan timbulnya perasaan ini adalah jika dia berada dalam situasi di mana dia merasa 

dirinya superior atau unggul dan jika dia melihat kelucuan dari sesuatu hal. Mengenai hal ini 

perlu dijelaskan, bahwa apa yang dianggap lucu atau tidak lucu olehnya tergantung dari pada 

beberapa hal, antara lain : 1. Tingkat inteleknya, 2. Bagaimana suasana hatinya pada waktu 

itu, 3. Pengalaman-pengalamannya yang telah lampau dan sebagainya (Soesilowindradini, 

2007 : 211). 

Kasih sayang merupakan salah satu perkembangan emosi seorang remaja modern. 

Pada umumnya perasaan ini ditujukan kepada seseorang dari lawan jenis, kepada salah satu 

orang tuanya atau keduanya, atau anggota dari jenis kelamin yang sama (Soesilowindradini, 

2007 : 212). Yang paling terlihat adalah dengan orang tua, seorang remaja modern 

menganggap tidak ada jarak antara dia dan orang tuanya. Hal ini lah yang membuat mereka 

dapat menceritakan dan berdiskusi tentang segala hal dengan orang tua mereka. Orang tua 

layaknya teman berbagi dalam kehidupan remaja modern. 

Remaja modern juga sangat berminat pada hal-hal yang berhubungan dengan rekreasi. 

Hal ini sehubungan dengan bertambahnya segala macam kesibukan dalam masa ini, misalnya 

dalam studi, pekerjaan, tugas-tugas rumah, tugas-tugas di masyarakat; remaja modern benar-

benar memilih bentuk-bentuk rekreasi yang digemari dan keren menurut mereka. Pada 

umumnya, dia senang dengan kegiatan-kegiatan yang dihadiri juga oleh anak-anak lawan 

jenis dan sebaya mereka (Soesilowindradini, 2007 : 214). Bentuk-bentuk dari rekreasi 

tersebut antara 
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lain : 1. duduk santai sambil mengobrol dengan teman-teman di suatu tempat pertemuan dan 

mereka lebih senang jikalau dapat merokok (hang out) 2. Mengerjakan hobbynya (ngeband). 

F. Metode Penelitian 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

bersifat memaparkan tentang situasi dan peristiwa, datanya dinyatakan dalam keadaan 

sewajarnya atau sebagaimana adanya, dengan memaparkan cara kerja yang bersifat 

sistematik, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat 

ilmiahnya. 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotika. 

Analisis Semiotika merupakan semiotik yang menganalisis sistem tanda. Peirce 

menyatakan bahwa semiotika berobyekkan tanda dan menganalisisnya menjadi ide, 

obyek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah 

beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada obyek tertentu ( Sobur, 

2001 : 100 ). 

Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda, 

dengan dasar mempelajari bagaimana memaknai hal–hal, dengan artian bahwa 

obyek–obyek tidak hanya membawa informasi, obyek yang hendak berkomunikasi, 

tetapi juga mengkonstitusi sistem berstruktur dari tanda. 

Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang artinya tanda, atau 

seme yang berarti penafsiran tanda ( Sobur, 2003 : 15 - 16 ). 

Menurut Umberto Eco, Semiotika komunikasi ialah semiotika yang menekankan 

pada aspek produksi tanda ( sign production ), dari pada sistem tanda ( sign system ). 
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Semiotika komunikasi bertumpu pada pekerja tanda  ( labor ) yang memiliki tanda 

dari bahan baku tanda–tanda yang ada, dan mengkombinasikannya dalam rangka 

memproduksi sebuah ekspresi bahasa bermakna. 

Menurut pemikiran Saussure, yang paling penting dalam kontek semiotik adalah 

pandangannya mengenai tanda, yaitu bahwa letak tanda dalam konteks komunikasi 

manusia dengan melakukan pemilahan antara apa yang disebut signifier ( penanda ) 

dan signified ( petanda ). Signifier adalah bunyi yang bermakna atau coretan yang 

bermakna ( aspek material ), yakni apa yang dikatakan dan apa yang ditulis atau 

dibaca. Signified adalah gambaran mental, yaitu pikiran atau konsep aspek mental dari 

bahasa ( Sobur 2001 : 125 ). 

Pendekatan terhadap tanda–tanda menurut para ahli ialah yang pertama, 

pendekatan yang didasarkan pada pandangan Ferdinand De Saussure ( 1857 – 1913 ) 

yang menyatakan bahwa tanda–tanda disusun dari dua elemen yaitu aspek citra 

tentang bunyi ( semacam kata atau representasi visual  dan sebuah kosep dimana citra 

bunyi disandarkan). Saussure juga menambahkan bahwa kombinasi konsep dan citra 

bunyi sebagai tanda, namun dalam penggunaan dengan menggunakan istilah umum 

yaitu menggunakan citra bunyi saja. 

Kedua, pendekatan tanda didasarkan pada pandangan seorang filsuf dan pemikir 

Amerika yaitu Charles Sanders Pierce ( 1839 – 1914 ), yaitu bahwa tanda berkaitan 

dengan obyek–obyek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan 

sebab–akibat dengan tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda–tanda 

tersebut ( Sobur, 2003 : 31 ). 
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Dalam pengaplikasian semiotika pada tanda non verbal, yang harus diperhatikan 

ialah pemahaman tentang bidang non verbal yaitu suatu wilayah yang menekankan 

pentingnya fenomena yang bersifat empiris, faktual, kongkret, tanpa ujaran–ujaran 

bahasa. Hal ini berarti bidang non verbal berkaitan dengan benda kongkret, nyata, dan 

dapat dibuktikan melalui indera manusia. Tujuan semiotika mengaplikasikan pada 

tanda non verbal ialah untuk mencari dan menemukan makna yang terdapat pada 

benda–benda atau sesuatu yang bersifat non verbal atau pencarian makna pada mata-

tanda non verbal (Ibid, 2003 : 124). 

Analisis Simiotika adalah „ilmu umum tentang tanda‟ dan mencakup 

strukturalisme dan hal-hal lain yang sejenis, yang karenanya semua hal yang berkaitan 

dengan signifikasi (signification), betapapun sangat terstruktur, beraneka ragam, dan 

terpisah-pisah. Tanda adalah setiap „kesan bunyi‟ yang berfungsi sebagai „signifikasi‟ 

sesuai yang „berarti‟ suatu objek atau konsep dalam dunia pengalaman yang ingin kita 

komunikasikan. Menurut Saussure, tanda “mengekspresikan” gagasan sebagai 

kejadian mental yang berhubungan dengan pikiran manusia. 

Metode analisis semiotika lebih menekankan perhatian mengenai apa yang disebut 

lambang–lambang yang mengalami “retak teks”, yang artinya bahwa bagian dari teks 

yang ingin dipertanyakan lebih lanjut dicari tahu artinya atau maknanya. Metode 

analisis sendiri dapat dikarakterisasikan sebagai metode penelitian makna simbolik 

pesan–pesan. Makna simbol di sini yang dimaksudkan ialah hasil kegiatan sosial ( 

social action ) sebuah masyarakat. Hal ini pemahamannya membutuhkan pengertian 

tentang konteks pemakaian simbol tersebut.  
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Dengan mengamati tanda–tanda ( signs ) yang terdapat dalam sebuah teks ( pesan 

), dapat mengetahui ekspresi emosi dan kognisi pembuat teks atau pembuat pesan, 

baik secara denotatif, konotatif, bahkan mitologis. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian melalui cara observasi terhadap 

obyek penelitian. 

H. Obyek Penelitian 

Yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah film “ Territorial Pissing “ 

yaitu tentang representasi remaja modern yang dianggap signifikan melalui pesan 

yang disampaikan kepada  khalayak. Di dalam cerita ini akan diteliti bagaimana 

representasi remaja modern dalam perspektif film Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan analisis semiotik dan obyek yang diteliti adalah simbol yang dianggap 

signifikan dalam mempresentasikan remaja modern. 

Simbol-simbol itu pada film dipresentasikan melalui penampilan ( appearance ) 

perilaku tokoh dalam film ( manner ), aktifitas, visual, pencahayaan, audio dan mise-

en-scene. 

Film yang akan diteliti yaitu film “ Territorial Pissing ”. Film ini dianggap mampu 

mempresentasikan bagaimana remaja modern saat ini, film ini mempunyai karakter 

peran yang berbeda tetapi diharapkan dapat memberi keberagaman perspektif para 

pembuat film Indonesia terhadap merepresentasikan remaja modern, sehingga 

diharapkan dapat memberikian kontribusi tentang bagaiman representasi remaja 

modern jika ditempatkan dalam film Indonesia. 
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I. Teknik Analisis Data 

Penulis dalam analisis data menggunakan “ sign (tanda), object (objek), dan 

interpretan (interpretant). Teori segi tiga makna (triangle meaning) ini dikembangkan 

oleh Charles Sander Pierce. Menurut Peirce, salah satu bentuk kata adalah tanda. 

Sedangkan objek adalah sesuatu yang di rujuk tanda. Sementara interpretan adalah 

tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. 

Yang dikupas oleh teori segitiga makna adalah persoalan bagaimana makna 

muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu 

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

maka muncullah makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Hubungan 

segitiga makna Pierce lazimnya ditampilkan sebagai tampak dalam gambar berikut ini 

( Sobur, 2001 : 114-115). 

 

       Sign 

 

 

 

 

 

Interpretant        Object 

Pada dasarnya semiotik adalah sebuah model dari ilmu pengetahuan social 

yang memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang 

disebut dengan “tanda”. Dengan demikian semiotik mempelajari hakikat tentang 

keberadaan suatu tanda ( Sobur, 2001 : 87). 
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Teori dari Peirce menjadi grand theory dalam semiotik. Gagasannya bersifat 

menyeluruh, deskripsi struktural dari semua sistem penandaan. Peirce ingin 

mengidentifikasi partikel dasar dari tanda dan menggabungkan kembali semua 

komponen dalam struktur tunggal. Semiotik ingin membongkar bahasa secara 

keseluruhan dan kemudian menyediakan model teoretis untuk menunjukan 

bagaimana semuanya bertemu didalam sebuah struktur ( Sobur, 2001 : 97). 

J. Tahapan Analisis 

Dalam penelitian ini, analisis akan dilakukan dalam 2 tahap:  

A. Pertama, melakukan kajian dengan melihat tanda-tanda dengan simbol di dalam 

unsur film yang menunjukkan interpretasi prespektif film Indonesia terhadap 

remaja modern. 

B. Kedua, menarik kesimpulan berdasarkan atas analisis semiotika yang dilakukan 

pada tahap pertama, pada tahap ini peneliti akan mengungkapkan bagaimana film 

Indonesia memposisikan remaja modern itu sendiri. 


