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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan film sangat pesat mulai yang awalnya tanpa suara (film bisu), 

hitam putih serta menggunakan roll film sebagai medium penyimpanannya, 

sekarang lebih berwarna, digital, bahkan mampu menggabungkan antara manusia 

dan animasi. 

Film merupakan salah satu alat komunikasi massa, tidak dapat dipungkiri 

bahwa antara film dan masyarakat memiliki sejarah yang panjang dalam kajian 

para ahli komunikasi. Sebuah film adalah tampilan gambar-gambar dan adegan 

bergerak yang disusun untuk menyajikan sebuah cerita pada penontonnya 

(Montgometri, 2005:342). Film memberikan pengalaman yang amat 

mengasikkan. Film membuat orang tertahan, setidaknya saat meraka 

menontonnya lebih intens ketimbang medium lainnya. Film merupakan media 

campuran dari berbagai teknologi dan unsur-unsur kesenian. Ia adalah gambaran 

teatrikal yang di produksi secara khusus (Effendy 2000:201) gabungan teknologi 

fotografi dan rekaman suara, juga dari berbagai kesenian baik seni rupa, teater, 

sastra hingga musik dengan sarana publikasi (baskin 2003;3). 

Film dipercaya menjadi sebuah media yang paling besar dan dapat 

memberikan pengaruh bagi yang melihatnya. Bukan hanya karena film 

mengingatkan akan sebuah memori kehidupan. Anda dapat mengingat sebuah 

masa perubahan hidup anda seperti yang ditayangkan oleh pemeran di film yang 
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anda tonton. Dengan begitu film tidak hanya mempengaruhi bagai mana kita 

hidup tetapi bagai mana cara berfikir kita.  

Dalam konsepsi umum, film merupakan media hiburan bagi penikmatnya. 

Tapi dalam kenyataannnya film juga memiliki fungsi sosial, seperti yang 

diungkapkan Karl Manheim bahwa siaran televisi, film, dan media lain yang 

melibatkan khalayak dapat menimbulkan apa yang dirumuskan Manhein sebagai 

publik abstrak, meski publik abstrak tidak terorganisir, tapi reaksi terhadap 

stimulus yang sama yang diberikan melalui media diatas, akan bersesuaian dengan 

konsep integrasi sosial (Soerjono, 1985:51). Dari sana ternyata kita bisa melihat 

film tidak sekedar sebagai sebuah karya seni yang lantas bersama-sama kita 

nikmati, lebih dari itu film juga dapat dilihat sebagai sebuah bangunan sosial dari 

masyarakat yang ada dimana film itu diciptakan 

Film juga mempunyai kegunaan, salah satunya adalah film sebagai 

komunikasi massa yaitu alat penyampaian berbagai jenis pesan kepada khalayak. 

Salah satu pesan yang bisa disampaikan dalam film adalah pesan perjuangan 

buruh (pekerja). Secara sederhana dalam Kamus bahasa Indonesia perjuangan 

diartikan usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya atau dalam makna 

politiknya diartikan salah satu wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, 

pelanggaran, dan konflik. Sedangkan Buruh diartikan sebagai seseorang yang 

bekerja kepada orang lain dengan imbalan upah 

Seperti juga dalam film yang berjudul the union, film yang di ilhami dari 

kisah nyata perjuangan pekerja kulit hitam kereta api Pullman (potter) sekitar 

tahun 1925an sampai 1940an akan keinginan untuk berserikat demi meningkatkat 
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harkat dan martabatnya. Diselingi oleh konflik rasial awal abad 20an. Setelah 

berakhirnya perang saudara di Amerika diakhir abad 19 dengan dibebaskannya 

para budak dari tuannya, mulai membanjirnya tenaga kerja kulit hitam. 

Kebanyakan mereka tidak diterima dalam pekerjaan apapun. George Pullman 

sebagai pendiri perusahaan perkereta apian pertama dan terbesar di amerika 

serikat mau menerima pekerja kulit hitam atau istilahnya negro tapi dibarengi 

dengan upah yang sangat rendah dan jam kerja yang panjang. Anggapan budak 

atau kelas rendahaan masih melekat dengan mereka hal ini ditandai dengan 

memanggil semua pekerja pullman dengan pangilan “George” yang artinya 

mereka adalah milik dari George Pullman sebagai pemilik perusahaan. 

Adalah Andre Braugher yang berperan sebagai A. Philip Randolph tokoh 

utama dalam cerita ini, atas permintaan Ashley Totten ( Mario Van Peebles ). 

Ashely merasakan serikat buruh yang ada yaitu ERP tidak memberikan jalan 

keluar akan permasalahan buruh, malah serikat buruh ERP lebih berpihak kepada 

perusahaan. Ashley menyadari akan perlunya serikat pekerja khusus kulit hitam 

pada perusahaan kereta api Pullman. Disaksikan oleh matanya sendiri, Randolph 

melihat perlakuan diskriminasi, pelecehan dan penindasan yang di alami oleh 

pekerja kulit hitam (negro), mulai dari jam kerja yang panjang, pemotongan gaji 

yang sewenang-wenang hingga gaji yang sangat rendah dibandingan dengan 

pekerja yang lain, mereka bersepakat akan mendirikan serikat pekerja kulit hitam 

dengan nama brotherhood porter sleeping cars . Dengan dibantu Milton Webster 

( Charles S. Dutton) dan simpatisan yang lainnya mereka bahu-membahu 
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mendirikan serikat pekerja kulit hitam independen pertama di Amerika Serikat. 

Tidak sedikit halangan dan rintangan yang dihadapi, tapi mereka terus berjuang. 

Berakhirnya era perbudakan di Amerika dengan ditandai oleh Proklamasi 

Emasipasi Lincoln pada 1 januari 1863 tenyata masih belum merubah pandangan 

terhadap penduduk berkulit hitam. Hal ini nampak jelas pada film the Union, 

dimana baik pada buruh itu sendiri yang memandang ketertindasannya sebagai hal 

yang wajar dan dilain pihak penduduk kulit putih merasa wajar dengan 

penindasan terhadap penduduk berkulit hitam. Tentu saja pola pikir ini menjadi 

tantangan yang lebih besar dalam mendirikan serikat. 

Dalam film the union ini juga menggambarkan bangai mana totalitas 

Philips Randolph dalam berjuangan untuk mendirikan serikat buruh kereta api 

Pullman. Randolph tidak mengambil pekerjaan lain selain berkerja untuk serikat 

buruh dengan bayaran yang sangat kecil. Dalam kerja-kerja organisanya, Randolp 

juga banyak menggunakan anggaran pribadi sehingga Randolph harus menerima 

kenyataan, usaha yang dirintis bersama istrinya bangkrut. Kegigihan yang di 

tunjukan Randolph dalam film ini makin nyata dimana saat Ia mendapat kabar 

ibunya meninggal. Dengan jarak yang sangat jauh dari rumah Randolph lebih 

memilih meneruskan kampanye serikat buruhnya keberbagai negara bagian di 

Amerika. 

Film ini menceritakan beberapa orang yang ingin menciptakan sejarah. 

Sejarah di mana untuk pertamakali buruh kulit hitam mendirikat serikat buruhnya 

sendiri sehingga dapat sejajar dengan para pemilik perusahaan yang semuanya 

berkulit putih. Diamana Kulit hitam merdeka untuk menentukan kehendaknya 
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sendiri. Film ini juga mengisahkan tentang pendirian yang teguh dalam 

memperjuangkan cita-cita bersama. Butuh waktu dua belas tahun hanya untuk 

mendirikan serikat pekerja yang di akui oleh perusahaan pasti membutuhkan 

tekad dan konsistensi yang luar biasa. Atas dasar itulah penulis merasa sangat 

tertarik untuk meneliti film ini.  

Konsistensi perjuangan Philip Randolph bersama teman-temannya, 

memunculkan pertanyaan pada peneliti pesan perjuangan hak berserikataa dan 

berpendapat apa yang muncul dalam film the union? Apa makna dari pesan 

tersebut? Bertolak belakang dari deskripsi di atas peneliti tertarik untuk 

mengetahui secara lebih detail dan rinci mengenai pesan-pesan perjuangan hak 

berserikat dan berpendapat yang terkandung dalan the union menggunakan 

analisis semiotik.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut ;  

1. Pesan perjuangan kebebasan hak berserikat dan berpendapat bagi buruh 

apakah yang muncul dalam film the union? 

2. Apa makna pesan perjuangan kelas buruh yang terkandung dalam film 

tersebut 

C. Tujuan Penilitian 

Untuk mengetahui pesan perjuangan buruh apa yang muncul dalam film 

the union dan mengetahui makna pesan perjuangan kelas buruh dengan 

pendekatan semiotika. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagaimana 

memaknai pesan dalam film dengan mengunakan analisis semiotik Roland 

Barthes 

2. Praktis 

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi buruh secara luas pokok 

perjuangan buruh dalam hak berserikat dan berpendapat. Diharapkan juga 

penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan Front Nasional Perjuangan 

Buruh Indonesia kota Gresik dalam membuat materi pendidikan dasar bagi buruh. 

E. Kerangka Teori 

E.1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa merupakan suatu tipe komunikasi manusia (human 

communication) yang lahir bersamaan dengan mulai digunakannya alat-alat 

mekanik, yang mampu melipat gandakan pesan-pesan komunikasi (Wiryanto 

2003;1).  

Sebagian atau sejumlah besar peralatan mekanik itu dikenal sebagai alat-

alat komunikasi massa atau lebih populer dengan nama media massa, yang 

meliputi semua (alat-alat) saluran, ketika narasumber (komunikator) mampu 

mencapai jumlah penerima (komunikan,audience) yang luas serta serentak dengan 

kecepatan yang relatif tinggi. 

Komunikasi massa merupakan sejenis kekuatan sosial yang dapat 

menggerakkan proses sosial ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih 
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dahulu. Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner dalam Rakhmat, (2009 : 188) adalah pesan yang dikomunikasikan melalui 

media massa pada sejumlah besar orang. Definisi komunikasi massa yang lebih 

rinci dikemukakan oleh ahli komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner 

dalam Rakhmat, (2009 : 188) komunikasi massa adalah produksi dan distribusi 

yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta 

paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri.  

Sedangkan menurut Effendy (2001;20), komunikasi massa adalah komunikasi 

dengan menggunakan media massa misalnya surat kabar, majalah, TV/film. 

Adapun ciri-ciri komunikasi massa tersebut adalah: 

1. Komunikasi berlangsung satu arah 

Disini Komunikator (penyiar radio/TV, wartawan, ataupun sutradara film) 

tidak mengetahui tanggapan khalayak yang dijadikan sasaran secara 

langsung 

2. Komunikator bersifat melembaga 

Media massa sebagai saluran komunikasi merupakan lembaga, yakni suatu 

institusi atau organisasi. Oleh karena itu dalam penyebar luasan pesannya 

komunikator bertindak atas nama lembaga. 

3. Pesan komunikasi massa bersifat umum 

Ini berarti bahwa pesan itu ditunjukkan kepada umum dan mengenai 

kepentingan umum. 
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4. Media komunikasi massa menimbulkan keserempakan 

Ini berarti bahwa pesan yang dikemas dalam media massa akan diterima 

khalayak dalam jumlah besar dan serempak 

5. Komunikasi bersifat heterogen 

Heterogen ini meliputi penduduk yang bertempat tinggal dan kondisi yang 

berbeda dengan kebudayaan yang beragam, berasal dari berbagai lapisan 

masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang berjenis-jenis maka oleh 

karena itu mereka berbeda pula dalam kepentingan, standard hidup dan 

derajat kehormatan, kekuasaan dan pengaruh. 

Oleh karenanya komunikasi massa dapat diartikan sebagai jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak tersebar, heterogen dan 

anonim melalui media cetak/elektronik sehingga pesan yang disampaikan dapat 

diterima secara serentak dan sesaat. 

Menurut Wahyudi (1986: 42), komunikasi massa adalah komunikasi yang 

penyampaian pesannya menggunakan media massa modern yang terbit dan 

disiarkan secara periodik. Adapun yang disebut massa disini adalah pembaca surat 

kabar atau majalah, pendengar radio, penonton bioskop (film) atau televisi. 

Sedangkan media massa sendiri mempunyai pengertian saluran atau media yang 

digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan massa. 

Komunikasi massa dapat dipusatkan pada komponen-komponen 

komunikasi massa itu sendiri yaitu: sumber, Khalayak, pesan, proses dan konteks 

(Wiryanto 2003; 5) 
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1. Sumber 

Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang mengeluarkan 

biaya besar untuk menyusun dan mengirim pesan. Jadi komunikasi massa 

disini sangat kompleks, melibatkan banyak orang, ada beberapa macam 

peralatan yang digunakan dan memerlukan biaya besar untuk tercapainya 

suatu proses komunikasi massa. 

2. Khalayak 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, yaitu 

khalayak yang jumlahnya besar dan bersifat heterogen dalam segi 

geografis (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, 

status dll) dan bersifat anonim (tidak saling kenal), dimana jumlah 

keanggotaan komunikan sangat besar. 

3. Pesan 

Komunikasi massa adalah pesan dalam komunikasi massa bersifat umum. 

Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan komunikasi massa dari media 

massa, baik itu terjadi di sekitar kita dalam ruang lingkup lokal, nasional, 

maupun internasional. 

4. Proses 

Komunikasi massa merupakan proses satu arah (proses mengalirnya 

pesan). Proses ini berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara 

langsung dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. 

Sedangkan komunikasi merupakan proses dua arah (proses seleksi), media 
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dan khalayak menyeleksi sasaran dan penerima pesan menyeleksi dari 

semua media yang ada, pesan manakah yang mereka akan ikuti. 

5. Konteks 

Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial, media 

mempengaruhi konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial masyarakat 

mempengaruhi media massa. 

E.2. Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

Sesuai dengan Undang-Undang perfilman No.6 tahun 1992, bab 1, pasal 1 

menyebutkan bahwa; yang dimaksud dengan film adalah karya cipta seni dan 

budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat 

bedasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita selluloid, pita video, 

piringan video dan atau bahkan hasil temuan teknologi lainnya atau tampa suara 

yang dapat mempertunjukkan atau ditayangkan dengan system proyeksi mekanik, 

elektronik dan atau lainnya (Baskin, 2003: 6). 

 Film dapat dijadikan sebagai alat untuk menyampaikan berbagai pesan 

kepada khalayak melalui sebuah media cerita. Film juga merupakan medium 

ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman dalam 

rangka mengungkapkan gagasan-gagasan dan ide cerita. Secara esensial dan 

subtansial film memiliki power yang dapat berimplikasi terhadap komunikasi 

msyarakat (Wibowo. dkk, 2006:196) 

Film adalah media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi 

penyampaian pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari pemanfaatan 

teknologi kamera, pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut dibuat dengan 
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latar belakang alur cerita yang mengandung pesan yang akan disampaikan oleh 

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

yang bagaimana gambar, dialog, suara, warna, sudut pengambilan gambar dan 

musik oleh sang sutradara, bagaimana adegan-adegan dirangkaikan satu sama lain 

beserta lambang-lambang yang digunakan ditentukan sehingga dapat dipahami 

oleh khalayak atau penonton (Susanto, 1976). 

Film juga merupakan hasil peleburan dan sekaligus persilangan hakekat 

seni dan media komunikasi massa. Oleh karena film juga merupakan medium 

komunikasi massa, maka ia berkaitan dengan fenomena produksi, dan memiliki 

efek dalam berbagai deminsinya (Nogroho, 1995; 77). 

Film menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, lawak, dan kajian teknis, 

seperti apa yang dikatakan oleh Doug William (dalam; Arifianto, 2006:19), “Film 

also proven to be an especially illuminating vehicle for understanding the 

frequently paradoxical complexities of the intermingling of space and time, 

environments and technologies, selves and things, that have come to be such 

features of our times.” ( Film terbukti sebagai sebuah kendaraan utama yang 

memberikan pencerahan dalam memahami kompleksitas paradoks dari pembauran 

ruang dan waktu, lingkungan, teknologi juga kepribadian individu maupun hal-hal 

lain yang ada untuk mejadi fitur pada kehidupan masa kini) 

Kemampuan film untuk menampilkan realitas memberikan pemahaman 

kepada khalayak tentang lingkungan. Hal ini yang membuat film dijadikan media 

untuk ememahami suatu peristiwa sejarah tentang kehidupan sosial. 
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E.3. Jenis-Jenis Film 

Film yang ditayangkan di televisi maupun bioskop memiliki beberapa jenis 

bentuk film, adapun jenis-jenis film menurut Effendy (2002: 11-13) adalah: 

1. Film Dokumenter (Documentary Films). 

Film dokumenter adalah film yang berkisah tentang perjalanan 

(travelogues). Film dokumenter dikembangkan oleh pembuat film asal 

inggris, John Grierson pada tahun 1926. Menurut Grierson dalam buku 

Heru Effendy, dokumenter merupakan cara kreatif untuk 

mempresentasikan realitas melalui berbagai cara yang dibuat sebagai 

tujuan tertentu. Dalam perfilman, dokumenter menjadi sebuah tren 

tersendiri dalam perfilman dunia. Hal ini bisa kita liat dari banyaknya film 

dokumenter yang bisa kita saksikan melalui siaran televisi maupun 

bioskop, seperti tanyangan Animal maupun program dokumenter tentang 

keragaman alam dan budaya. 

2. Film Cerita Pendek (Short Films). 

Film cerita pendek merupakan film cerita yang berdurasi dibawah 60 

menit. Jenis film ini banyak dihasilkan mahasiswa jurusan film ataupun 

kelompok orang yang menyukai dunia film dan ingin berlatih membuat 

film dengan baik. 

3. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films) 

Film cerita panjang berdurasi di atas 60 menit, biasanya berdurasi 90-120 

menit. Film cerita panjang merupakan jenis film yang mengandung suatu 

cerita yang lazim diputar di gedung-gedung bioskop. Jenis film ini dalam 
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penyajiannya harus mengandung unsur yang dapat menyentuh rasa 

manusia yang diantaranya sedih, senang, terharu, kasihan dll. 

4. Film Berita (News Real) 

Film berita adalah film mengenai fakta peristiwa yang benar-benar terjadi, 

karena sifatnya berita maka film yang disajikan harus mengandung nilai 

berita (News Value). Jika dibandingkan dengan media lain seperti surat 

kabar dan radio sifat news fact nya, film berita tidak ada. Kelemahan film 

berita ini tidak pernah aktual karena hal ini disebabkan proses pembuatan 

dan penyajiannya kepada publik memerlukan waktu yang cukup lama. 

5. Film kartun 

Film kartun dimulai dari seniman pelukis, dengan di temukan 

sinematografis, menimbulkan gagasan kepada mereka untuk 

menghidupkan gambar-gambar yang mereka lukis. Lukisan tersebut bisa 

menimbulkan hal yang lucu dan menarik apabila dilengkapi dengan 

program atau software animasi. Sehingga lukisan tersebut dapat 

memerankan apa saja yang tidak mungkin diperankan oleh manusia. 

Bedasarkan kategorisasi jenis film di atas, film the union ini termasuk 

film. Film Cerita Panjang (Feature-Length Films). Film ini berdurasi 90 

menit, 11 detik. Film ini juga mengandung suatu cerita yang lazim diputar 

di gedung-gedung bioskop dan dalam penyajiannya mengandung unsur 

yang dapat menyentuh rasa manusia yang diantaranya sedih, senang, 

terharu, gembira, kasihan dan lain-lain. 
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E.4. Semiotika sebagai pendekatan dalam mengetahui makna film  

Diketahui selama ini kebanyakan para peneliti melakukan audience 

research dalam film atau siaran televisi, dengan meneliti pengaruh film atau siaran 

televisi terhadap audients baik itu anak-anak atau pada orang dewasa. Ada pula 

peneliti yang menggunakan analisis isi untuk mengetahui pesan-pesan yang ingin 

disampaikan. Dan tentu saja agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari 

film, menghargai film yang baik dan mengesampingkan yang buruk dan menjaga 

diri dari pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul dari film. Itu semua membantu 

kita dalam memahami pesan yang ingin disampaikan melalui film. Bukan sekedar 

menonton dan menghibur. 

 Kalau kita ingin mengupas film sebagai suatu bentuk karya seni sastra, 

maka berbagai studi mengenai ini harus dilakukan melalui disiplin ilmu lain; 

seperti ilmu bahasa, antropologi, psikologi, dan sebagainya. Melalui bantuan dari 

berbagai kaidah yang berlaku dalam ilmu-ilmu inilah maka kita akan mampu 

“membaca” dan mengapresiasi film. 

 Untuk menerapkan pendekatan semiotika pada film tentunya tidak terlalu 

mengherankan. Karena film adalah gambar bergerak yang mengandung unsur 

musik, akting pada aktor, sampai special effect yang semuanya merupakan tanda-

tanda yang telah diselipkan pesan atau amanat pada simbol-simbol atau metafora 

dalam gambar oleh sutradara. 

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk lebih jauh mengetahui tentang 

pesan-pesan yang disampaikan melalui film “Union” dengan pendekatan 

semiotika. 



15 
 

Semiotika itu sendiri adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini 

menganggap bahwa fenomenal sosial suatu masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda-tanda. Semiotika itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, 

konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.  

Ada juga ahli linguistic seperti Ferdinand de Saussere (pakar linguistik 

dari Swiss) menyebutnya sebagai semiologi. Sehingga dalam perkembangannya 

semiotik dibagi menjadi dua aliran, aliran pertama Ferdinand de Saussere dan 

kedua, aliran Charles sanders Pierce. Namun, antara semiotik dan semiologi 

sebenarnya sama dan kurang lebih saling menggantikan karena sama-sama 

digunakan untuk mengacu pada ilmu tentang tanda tadi. Komarudin Hidayat, 

misalnya, menyebutkan bidang kajian semiotik atau semiologi adalah mempelajari 

fungsi tanda dalam teks, yaitu bagaimana memahami sistem tanda yang ada dalam 

teks yang berperan membimbing pembacanya agar bisa menangkap pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

Lebih jelasnya, studi media massa pada dasarnya mencakup pencarian 

pesan dan makna-makna dalam materinya, karena sesungguhnya basis studi 

komunikasi adalah proses komunikasi, dan intinya adalah makna. Dengan kata 

lain, mempelajari media adalah mempelajari makna – dari mana asalnya, seperti 

apa, seberapa jauh tujuannya, sebagaimana ia memasuki materi media, dan 

bagaimana ia berkaitan dengan pemikiran kita sendiri. Karena itu, metode 

penelitian dalam komunikasi semestinya mampu mengungkapkan makna yang 

terkandung dalam materi pesan komunikasi. 
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Artinya teori komunikasi berasal dari semiotika, karena komunikasi terjadi 

dengan perantara tanda-tanda. Sedangkan di dalam film, makna dari tanda-tanda 

yang dihadirkannya tergantung dari persaingan antara gambar, suara dan tulisan. 

Dalam semiotika sosial, ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian 

penafsiran teks secara kontekstual, yaitu : 

1. Medan wacana (field of discourse) menunjuk pada hal yang terjadi: 

apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa) mengenai 

sesuatu yang terjadi di lapangan 

2. Pelibat wacana (tenor of discourse) menunjuk pada orang-orang yang 

dicantumkan dalam teks (berita); sifat orang-orang itu, kedudukan 

pada peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang dikutip dan 

bagaimana sumber itu digambarkan sifatnya. 

3. Sarana wacana (mode of discourse) menunjuk pada bagian yang 

diperankan oleh bahasa: bagaimana komunikator (media massa) 

menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan 

pelibat (orang-orang yang dikutip); apakah menggunakan bahasa yang 

diperhalus atau hiperbolik, eufimistik atau vulgar. 

Salah satu pelopor analisis semiotik, yaitu Charles Sanders Peirce, seorang 

filusuf Amerika (1839-1914) menyebut sistemnya sebagai semiotik dan telah 

menjadi istilah dominan yang digunakan untuk ilmu tentang tanda-tanda. Pierce 

menyatakan semiotika penting karena “alam ini ditandai dengan tanda-tanda, atau 

terdiri dari tanda-tanda yang eksklusif”. Istilah dan konsep semiotika dari Pierce 

berbeda dari semiologi Saussere. Pierce masih ada kecendrungan meneruskan 
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tradisi skolastik yang mengarah pada inferensi (pemikiran logis), sedangkan 

Saussure menekankan pada linguistik, namun keduanya menaruh perhatian pada 

tanda-tanda. 

 Selain teori Pierce dan Saussure, teori Barthes juga diterapkan dalam 

analisis film, mengingat teori Pierce yang belum begitu jelas pemakaian cara kerja 

tandanya. Barthes dengan semiologinya hendak mempelajari bagaimana 

kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Pada konotasi Barthes, 

pembahasan tentang makna bisa dilakukan secara lebih jelas, karena Barthes 

memang secara khusus membahas dimensi makna sebagai proses negosiasi antara 

penulis/pembaca dengan teks. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, 

yaitu mitos dan itu merupakan ciri khas yang membuka ranah baru semiologi. 

 Roland Barthes salah satu pemikiran strukturalis yang aktif 

mempraktekkan model linguistik Saurssure dan semiologinya membangun sebuah 

model makna yang sistematis yang lebih memperhatikan “dunia di luar tanda-

tanda”. Fokus perhatian Barthes yang lebih tertuju kepada gagasan tentang 

signifikansi dua tahap (two order of signification) digambarkan seperti berikut  
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Gambar 1.1 

Signifikansi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

 

Sumber : John Fiske, 1990 pada Alex Sobur, 2001 : 127 

Melalui gambar tersebut Barthes menjelaskan bahwa signifikansi tahap 

pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah tanda 

terhadap realitas eksternal. Barthes menyambutnya sebagai denotasi, yaitu makna 

paling nyata dari tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk 

menunjukkan signifikansi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang 

terjadi ketika tanda bertemuan dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta 

nilai-nilai dari kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subyektif atau 

paling tidak inter subyektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah obyek; sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. 

 Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa semua bentuk komunikasi 

melibatkan tanda dan kode. Tanda adalah benda atau gerakan yang berhubungan 

dengan sesuatu yang lain dari benda atau gerak tertentu, karenanya tanda 

menyatakan suatu bentuk. 

denotation 
   Signifier 

Signified 
 

connotatio
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myth 

form 

content 

reality signs culture 

first second 
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 Dalam penelitian ini semiotika yang dipakai oleh peneliti mengikuti 

pemahaman semiotika menurut Roland Barthes yang dalam memahami proses 

penandaan juga melihat aspek lainnya, yaitu “mitos” (yang digunakan dalam 

tahap kedua) yang menandai suatu masyarakat. Menurut Levi Strauss, mitos 

adalah bahasa, bagian dari bahasa, yang substansinya tidak terletak pada gaya 

irama ataupun sintaksis, melainkan pada cerita yang di ungkapkannya. Fungsi 

mitos terletak pada suatu tataran khusus yang di dalamnya makna-makna 

melepaskan diri dari landasan yang semata-mata bahasa. Menurut Barthes sendiri, 

mitos terletak pada tingkatan kedua penandaan, jadi setelah terbentuk sistem 

tanda-penanda-petanda; tanda tersebut akan menjadi penanda baru yang kemudian 

memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Kontruksi penandaan 

pertama adalah bahasa, yang kedua merupakan mitos yang dipahami Barthes 

sebagai meta bahasa dan menarik, maka ilmu pengetahuan, nilai, pendidikan dan 

norma-norma dapat dengan mudah diserap. 

F. Pemahaman Tentang Perjuangan Buruh 

F.1. Munculnya Buruh dan Penindassannya 

 Pada tulisan ini penulis menggunakan teori yang pada umumnya 

digunakan untuk menjelaskan tentang lahirnya buruh dan penindasannya. Teori 

ini dimunculkan oleh seorang filusuf Jerman yaitu Karl Marx dan filusuf Inggris 

yaitu Friedrich Engels yang di kenal dengan teori pertentangan kelas 

 Marx dan Engels, dalam Manifesto Komunis tahun 1848 mengatakan : 

Sejarah dari semua masyarakat yang ada sampai sekarang adalah 

sejarah perjuangan kelas. Freeman dan budak, ningrat dan kampungan, 
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tuan dan hamba, serikat-master dan harian, dalam satu kata, penindas 

dan tertindas, berdiri dalam oposisi yang konstan satu sama lain, 

dilakukan pada terganggu, sekarang tersembunyi, sekarang melawan 

terbuka, perkelahian bahwa setiap waktu berakhir, baik dalam konstitusi 

ulang-revolusioner masyarakat pada umumnya, atau dalam kehancuran 

umum dari kelas bersaing. 

Struktur sosial bagi mereka berakar dalam hubungan sosial produksi. 

Mereka mengatakan sekarang adalah zaman dari kapitalis dilihat dari hubungan 

sosial produksi antara pemberi kerja dan pencari kerja. Kapitalis sendiri diartikan 

hubungan-hubungan di antara para pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang 

bersifat nonpribadi (tanah, tambang, instalasi industri dan sebagainya, yang secara 

keseluruhan disebut modal atau kapital) dengan para pekerja yang biar pun bebas 

namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan 

(Dudley Dillard, 1987:15). 

 Kapitalisme sendiri mulai lahir pada abad 16 melalui perdagangan 

(merkantilis) kemudian berubah menjadi kapitalis Industri pada abad 17 yang 

ditopang oleh kemajuan industri dengan penemuan mesin uap oleh James Watt 

tahun 1765 dan mesin tenun tahun 1733. Semua itu telah membangkitkan revolusi 

industri di Inggris dan Eropa menjelang abad ke-19. Kapitalisme industri ini tegak 

di atas dasar pemisahan antara modal dan buruh yakni antara manusia dan mesin. 

Masyarakat harus selalu dipahami dalam kerangka struktur, yakni terdiri 

dari suprastruktur (lapisan atas) dan infrastruktur (lapisan bawah). Suprastruktur 

merupakan cermin kristalisasi lapisan bawah yang di dalamnya memuat bidang 
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sosial, budaya, politik, filsafat, agama, dan kesenian. Sedangkan motor penggerak 

dari masyarakat dikembalikan pada kondisi-kondisi material. Marx melukiskan 

keterhubungan kondisi material kehidupan manusia dan ide-ide yang turut serta 

dengannya lewat kalimat “ it is not the consciousness of men, that determines 

their being, but on the contrary their social being that determines their 

consciousness (Karl Marx and Frederick Engels, The German Ideology, New 

York International Publisher, 1947, page 12-14). 

 Mark menguraikan pertentangan kelas dimulai dari pertentangan ekonomi 

dimana kelas yang berkuasa yaitu pemodal (borjuis) melakukan eksploitasi secara 

ekonomi terhadap kelas buruh. Mark mengatakan penguasaan akan modal dan 

teknologi memungkinkan kelas borjuis berkuasa. Bentuk eksploitasi ekonomi 

terhadap kelas buruh adalah penerapan sistem kerja dan nilai lebih. Hal ini 

dijelaskan Marx dalam bukunya “Das Kapital” yang menerangkan proses kerja, 

suatu kegiatan produksi nilai-pakai. Kerja adalah syarat eksistensi manusia yang 

abadi dan alamiah. Marx menyatakan bahwa tujuan berproduksi adalah sebagian 

dari “sifat alamiah manusia”. Pada para pekerja menderita ‘penyimpangan’ di 

dalam sistem kapitalis, sebab tujuan kerjanya dipaksakan atas mereka. Kerja 

produksi mereka lebih merupakan bukan keinginan mereka sendiri, artinya 

mereka tidak bisa menentukan jenis atau sifat pekerjaan yang mereka inginkan. 

Tenaga kerja yang telah dipergunakan sebagai kerja yang sesungguhnya, 

menciptakan nilai baru dan nilai lebih. Bagian dari kapital yang telah dikeluarkan 

lebih dulu untuk membeli tenaga-kerja, bertambah besar nilainya selama dalam 

proses- produksi, sehingga Marx menamakan kapital variabel (berubah). Variabel 
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di sini tidak ada hubungannya dengan perubahan-perubahan dari satu siklus (daur) 

produksi selanjutnya. Tahapan ini membahas apa yang terjadi pada nilai kapital 

pendahulunya selama satu kali proses-produksi. 

Sedangkan teori nilai lebih secara sederhana dijelaskan bahwa Upah 

Pekerja ditentukan berdasarkan berapa Jam mereka bekerja per hari. Misal, 

mereka bekerja selama 8 Jam perhari, dan mengeluarkan energi 3 piring makanan 

empat sehat lima sempurna. Bila mereka mendapat upah perhari tidak cukup 

untuk membeli 3 piring makanan empat sehat lima sempurna pula, maka mereka 

rugi. Itu berarti mereka ditipu, diperbudak. Bila upahnya cukup untuk membeli 3 

piring, mereka tetap rugi. Sebab waktu mereka habis percuma. Bila upahnya lebih 

dari cukup, maka barulah mereka dikatakan untung secara materiil. 

Dilain hal, Marx menjelaskan teori alienasi kerja. Aspek teori alienasi 

adalah alienasi dari produk. Hal ini sudah jelas sejak semula. Pekerja 

memproduksi sebuah objek, namun tidak berkuasa untuk menggunakan atau 

memiliki objek tersebut. Dalam pengertian ini, jika pekerja secara individual 

terpisah dari, atau teralienasi dari, produk tersebut. Sudah tentu observasi seperti 

ini amat dangkal dan gamblang. Hal ini menjadi menarik saat kita merenungkan 

kembali bagaimana kita telah menjadi begitu teralienasi secara kolektif dari 

produk yang kita buat sendiri. Dua konsep kuncinya adalah kebingungan dan 

dominasi. 

Kategori berikutnya adalah alienasi di dalam aktivitas produksi. Ini berasal 

dari rincian pembagian kerja. Namun pembagian kerja yang dipermasalahkan di 

sini bukanlah memecah-mecahkan satu pekerjaan menjadi beberapa tugas yang 
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lebih khusus, karena justru tugas-tugas yang sangat khusus ini lebih menantang 

dan dihargai. Yang dimaksudkan Marx disini adalah pembagian kerja kapitalis 

yang secara tipikal telah membawa pekerja pada degradasi keahlian, di mana 

setiap individu direduksi hanya pada satu tugas yang represif dan tidak perlu 

memakai otak, disertai memiliki sedikit pemahaman akan pemahaman akan posisi 

pekerjaan mereka bagi seluruh proses produksi. Mereka tidak berbeda dengan 

mesin, diprogram untuk membuat gerakan yang sama berulang-ulang. Maka dari 

sinilah muncul yang dinamakan penindasan terhadap kaum buruh. 

F.2. Kebebasan Berserikat dan berpendapat 

 Pada tahun 2000 Konfrensi ketegakerjaan Internasional 

mempertimbangkan Laporan Global Pertama sebagi tindak lanjut dari deklerasi 

ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. Laporan 

tersebut menyangkut kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif terhadap 

hak berunding bersama. Laporan tersebut juga memberikan tanggapan terhadap 

perubahan-perubahan positif yang terjadi di Indonesia. Pada saat itu, Indonesia 

berada pada tahap awal yang relatif masih awal dalam upaya melaksanakan 

kewajiban-kewajiban setelah meratifikasi Konvensi ILO ke 87 pada tahun 1984 

tentang kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi dan 

sedang berada dalam proses merencanakan suatu kerangka kerja yang baru 

mengenai serikat pekerja dan undang- undang tenaga kerja. 

 Pasal 2 Konversi Nomer 87 tentang Kebebasan Berserikat dan 

Perlindungan Hak Berorganisasi mengatan; 
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 Pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, mempunyai hak untuk 

mendirikan serikat dan tunduk hanya pada peraturan-peraturan organisasi 

tersebut, untuk bergabung pada organisasi-organisasi pilihan mereka tanpa 

otoritasi sebelumnya. 

 Di Indonesia, Ratifikasi Konvensi ILO tahun 1984 No. 87 lahir dalam 

bentuk Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh No.21 Tahun 2000 serta Undang-

Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Undang-undang ini telah 

mengakibatkan sedikit kemajuan dalam kebebasan berserikat dan berpendapat 

serta pengakuan hak-hak normatif buruh. Pekerja menikmati kebebasan baru 

untuk bergabung dan membentuk serikat pekerja pilihan mereka sendiri. Baik di 

tingkat nasional maupun local, banyak organisasi serikat buruh baru terbentuk. 

 Dalam penyelesaian perselisihan kerja, buruh beserta pengusaha berada 

sejajar. Perselisihan hubungan kerja ini melikupi jaminan sosial, kesejahteraan 

dan jam kerja (Husni 2003; 60). Buruh berhak mendapatkan kesejahteraan yang 

layak bagi dirinya beserta keluarganya. Mark mengungkapkan dalam Das Kapital 

tentang terori nilai lebih yang di hasilkan buruh dalam proses produksi. 

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang 

kebebasan berorganisasi dan kebebasan berpendapat pada pasal 28 E: 

 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat”. Lebih lanjut dalam penjelas pasal 28E UUD 1945 

secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau 

berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of 

assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), tidak 
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hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang 

artinya termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia 

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 29 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang antara lain 

menetapkan sebagai beruikut: 

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang 

memungkinkan pengembangan kepribadian secara bebas dan penuh. 

2. Dalam pelaksanaan hak kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata 

pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud 

untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta 

kebebasan orang lain, untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi 

moralitas, ketertiban serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat 

yang demokratis. 

3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara 

bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Lenin daalam buku yang di terbitkan tahun 1902 yang berjudul “apa yang 

harus dikerjakan, masalah-masalah mendesak gerakan”, mengkritik habis 

organisasi kelas pekerja yang mendewakan gerakan spontan, dimana gerakan 

perjuangan kelas pekerja hanya menunggu aksi spontan massa. Massa pekerja 

tidak dibekali teori revulusioner. Lenin mengatakan tanpa teori revolusioner tak 

mungkin ada gerakan revolusioner. Tidak cukup hanya bertahan pada pikiran ini 
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pada waktu pengkotbahan opurtunismer yang sedang menjadi mode itu berpadu 

dengan kegilaan-kegilaan pada bentuk-bentuk aktivisme praktis yang sesempit-

sempitnya. Artinya berserikat tidak hanya digunakan untuk acara kumpul-kumpul 

atau gerakan opurtunisme, tapi sebagi gerakan penyadaran rakyat pekerja akan 

penindasan dan perjuangan kepentingan bersama sebagai embrio dari penyatuan 

dalam Partai Rakyat Pekerja. 

Kesadaran kelas tidak muncul secara tiba-tiba. Kata Meszaros, bahkan di 

bawah kondisi ekonomi yang tengah mengalami krisis atau juga karena 

propaganda individu yang tercerahkan, adalah mimpi yang utopis untuk 

mengatakan bahwa kesadaran kelas proletarian akan muncul secara spontan 

atau langsung. Keadaan ini, secara tak terelakkan membutuhkan keberadaan 

organisasi, baik dalam bentuk partai konstitusional maupun bentuk-bentuk 

organisasi perantara lainnya, sesuai dengan kondisi struktur sosial-historis yang 

ada. Kembali meminjam Drapper, kelas pekerja tidak memiliki kesadaran kelas 

karena ia tidak terorganisasi. Dengan adanya organisasi atau kelompok 

berkesadaran ini, kesadaran kelas buruh dikelola dan diarahkan, untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu dalam konteks waktu tertentu.  

Atas dasar itulah penulis menyimpulkan bahwa perjuangan buruh adalah 

gerakan buruh dalam menuntut terpenuhinya hak-hak dasar mereka. Hak-hak 

dasar mereka adalah upah kerja yang layak, kebebasan berserikat dan 

berpendapat, jam kerja yang layak dan perlakukan yang adil tanpa memandang 

ras/golongan/jenis kelamin. 
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Dari poin diatas, penelitian pesan perjuangan buruh dalam film the union 

akan difokuskan 

G. Pesan Perjuangan Kebebasan Hak Berserikat dan Berpendapat Bagi 

Buruh 

Pesan perjuangan buruh adalah pesan yang menyampaikan bagaimana 

tindakan atau perlawanan buruh dalam memperjuangkan hak untuk mendirikan 

serikat buruh dan hak untuk mengemukakan pendapat akan perlakuan yang adil 

tanpa diskriminasi, jaminan kerja, upah dan jam kerja yang layakterpenuhi hak 

dasar mereka. Perlakuan yang adil tanpa diskriminasi pekerjaan berdasarkan ras, 

golongan maupun jenis kelamin. Janiman kerja yang di maksud adalah buruh 

terbebas dari intimidasi berupa pemecatan dalam aktifitas keorganisasian mereka 

termasuk mengemukakan pendapat 

H. The Union Sebagai Film Panjang 

Sesuai dengan pendefinisian film sebelumnya, film the union ini di 

kategorisasikan sebagai film cerita panjang, yaitu Film cerita panjang berdurasi di 

atas 60 menit, biasanya berdurasi 90-120 menit. Film cerita panjang merupakan 

jenis film yang mengandung suatu cerita yang lazim diputar di gedung-gedung 

bioskop. Jenis film ini dalam penyajiannya harus mengandung unsur yang dapat 

menyentuh rasa manusia yang diantaranya sedih, senang, terharu, kasihan dll 

Film ini memang dilatar belakangi sejarah terbentuknya buruh perkereta 

apian di Amerika yang didominasi oleh kulit hitam. Tapi dalam penyampaiannya 

film ini mengandung cerita yang lazim diputar di bioskop yang mengandung rasa 
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sedih, senang, terharu dan lain-lain, yang dapat menggugah atau menyentuh rasa 

manusia. 

I. Metode Penelitian 

I.1. Jenis dan dasar penelitian 

 Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan atau perspektif penilitian yang 

digunakan adalah kualitatif, dan menggunakan pendekatan subjektif atau yang 

dikenal dengan pendekatan interpelatif. Menurut pandangan subjektif, perilaku 

manusia bersifat kontekstual, bedarkan makna yang mereka berikan kepada 

lingkungan. Di dalam penelitian interpretatif terdapat upaya mendeskripsikan, 

menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau 

ada (Mardalis 2003:26)  

Dalam penelitian ini peneliti membuat interpretasi dalam mendeskripsikan 

data yang ada dalam penelitian. Karena itu sebagai konsekuensi logis yang harus 

dilakukan penelitian ini adalah melakukan pendekatan dengan dasar 

penafsiran/interpretatif berdasarkan konteks atau latar belakangan sosial, dimana 

tanda-tanda dipergunakan. 

 Analisis semiotik menghendaki pengamatan secara menyeluruh dari semua 

isi berita (teks), termasuk cara pemberitaan (frame) maupun istilah-istilah yang 

digunakannya. Semiotik lebih menekankan pada signifikansi yang muncul dari 

pertemuan antara pembaca dan tanda-tanda dalam teks. Peneliti diminta untuk 

memperhatikan koherensi makna antar bagian dalam teks itu dan koherensi teks 

dengan konteksnya. Maka dari itu analisis semiotik bersifat kualitatif. 
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Pendekatan semiotik dari Roland Barthes salah satu pemikir strukturalis 

dimana oleh peneliti dirasa cocok untuk meneliti sebuah film. 

 Bahwa sudah bukan menjadi persoalan baru bahwa setiap metode pasti 

memiliki beberapa kelemahan. Tidak terkecuali pada metode semiotik, juga 

terdapat kelemahan yang sangat berhubungan erat dengan peneliti sendiri. 

Sedikitnya ada dua kelemahan tersebut, yaitu pertama, semiotik sangat tergantung 

pada kemampuan analisis individual, dimana seseorang peneliti memiliki 

keterbatasan untuk menginterpretasikan dan memaknai tanda selain itu juga 

keterbatasan mendapatkan refrensi serta pengalaman peneliti itu sendiri. Dan 

kedua, pendekatan semiotik tidak mengharuskan kita meneliti secara kuantitatif 

terhadap hasil yang di dapatkan, bisa jadi yang dibutuhkan hanya makna-makna 

yang di kontruksikan dari sekian banyak pesan yang ada 

I.2. Ruang Lingkup dan unit Analisis 

Yang dijadikan ruang lingkup penelitian ini adalah film THE UNION 

yang berdurasi 90 menit, 11 detik yang terdiri atas 82 scene, difokuskan pada 

delapan scene yang adeganya mengandung pesan perjuangan  buruh yang sudah di 

tentukan. Pesan perjuangan buruh dalam film ini adalah semua hal yang 

menyangkut tentang perjuangan buruh akan upah yang layak, kebebasan 

berserikat dan berpendapat, jam kerja yang layak dan perlakukan yang adil tanpa 

memandang ras/golongan/jenis kelamin. 

 Unit analisis yang digunakan dalam scene yaitu semua scene yang terdapat 

dalam film The Union berupa adegan yang mengandung pesan perjuangan kelas 

buruh pada film tersebut 
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Untuk memudahkan proses analisa data dalam penelitian, maka peneliti 

menentukan unit analisa, meliputi 

1. AUDIO ; yang di maksud audio disini adalah dialog 

Dialog, menurut Ahmad Samin Siregar dalam Kamus istilah seni drama 

dialog diartikan sebagai percakapan antara pelaku/pemain film baik dalam 

naskah maupun pementasannya. Dialog berisi kata-kata. Dialog berfungsi 

untuk mengemukakan pendapat secara langsung, menjelaskan perihal tokoh 

atau peran, menggerakan plot maju dan membuka fakta. Dialog dalam film ini 

menggunakan bahasa Inggris dengan teks bahasa Indonesia. 

2. VISUALISASI 

Yaitu gambar (lawan dari suara) yang terekam kamera. Beberapa hal yang 

terdapat dalam visualisasi seperti teknik shooting, penyutingan. 

I.3. Teknik pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi 

yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah catatan – catatan. 

Dokumen sebagai sumber data. Kemudian pada prakteknya, untuk penelitian ini 

dilakukan pemutaran film versi VCD film The Union dan telah lulus sensor untuk 

kategori dewasa dengan nomor seri lulus sensor 2032 / VCD / 7.2007 / 2002, pada 

tanggal 17 Juli 2002 yang di produksi oleh Paramount pictures bekerja sama 

dengan Showtime dan kemudian mencatat teknik-teknik framing (pengambilan 

gambar) yang ada, yaitu: 

1) Extreme long shot adalah pengambilan gambar yang diambil dari jarak 

yang sangat jauh, mulai kira-kira 200 meter sampai dengan jarak yang 
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lebih jauh lagi. Tujuannya antara lain, memperlihatkan situasi geografis. 

Maknanya memperlihatkan hubungan sosial antara tokoh utama dan 

sekitarnya 

2) Long shot adalah pengambilan gambar jarak jauh. Tujuannya untuk 

memperlihatkan hubungan antara subyek-subyek dan latar belakang. 

Maknanya konteks, scope, jarak publik. 

3) Medium shot adalah pengambilan gambar yang di ambil lebih dekat pada 

subyeknya dibanding long shot. Tujuannya untuk mempotret adegan 

pengenalan, terutama sebagai transisi dari long shot ke close shot. 

Maknanya hubungan personal. 

4) Close up adalah pengambilan gambar pada jarak yang sangat dekat dan 

hanya bagian kecil subyek, sehingga gambar yang dihasilkan subyek 

memenuhi ruang frame. Tujuannya cenderung mengungkapkan pentingnya 

obyek dan sering memiliki arti simbolik. Maknanya keintiman. 

5) Extreme close up adalah pengambilan gambar yang memperlihatkan 

bagian yang diperbesar dari sebuah benda atau bagian manusia. Maknanya 

mengungkapkan detail reaksi manusia, keberadaan benda-benda kecil 

tetapi sangat vital dalam rangka rangkaian cerita dan lain-lain. 

Khusus untuk dialog yang ada dalam film ini penulis tidak memperoleh 

skenarionya maka dialog pada teks yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia tersebut harus dicermati secara tepat. 
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I.4. Teknik Analisis Data 

 Sesuai dengan semiotika Barthes, pertama-tama peneliti memilih scene 

atau adegan yang mengandung pesan perjuangan buruh, kemudian dibuat synopsis 

dari scene tersebut karena rangkaian scene dan shot dalam film bersifat naratif 

yang dapat mempengaruhi persepsi dan memabantu untuk memahami tentang arti 

dan jalan cerita. Kemudian data dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-

masing dan selanjutnya dianalisis dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang 

makna tanda yang dianggap relevan, dengan memperhatikan perangkat semotik 

Roland Barthez tentang makna konotasi dan denotasi. Berikutnya bagian yang 

diciptakan Roland Barthes tentang bagai mana tanda bekerja 

Gambar 1.2 
Cara Kerja Semiotik Rholan Bartes 

 

Tanda (3) terdiri dari penandaan (1) dan petanda (2). Namun saat 

bersamaan, tanda denotatif adalah penanda konotatif (4). Dengan kata lain, hal 

tersebut merupakan unsur material. Penanda konotatif juga haruslah terkait 

dengan sebuah petanda konotatif (5). Keduanya kemudian mengkontruksi tanda 

denotatif (6) (Cabley dan Janz, 1999 : 51, dalam buku Alex Sobur). 

1. Signifier 
(Penanda) 

2. Signified 
(Petanda) 

3. Denotatif Sign 
(Tanda Denotatif) 

4. CONOTATIVE SIGNIFIER 
(Penanda Konotatif) 

5. CONOTATIVE SIGNIFIED 
(Petanda Konotatif) 

6. CONOTATIVE SIGN 
(Tanda Konotatif) 
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 Data yang telah diperoleh tadi di definisikan dan dimaknai secara 

denotatif dan konotatif. Secara denotatif maksudnya film adalah sebagaimana dia 

dan kita tidak perlu berusaha banyak untuk mengenalinya, sedangkan secara 

konotatif artinya kekayaan arti yang bisa kita sangkutkan pada sebuah shot yang 

melebihi denotatasinya (Ibid, hal 157). 

Untuk langkah terakhir adalah memaparkan mitos yang tersirat dalam 

pembungkus tanda. Agar mudah dibaca dan dicerna maka dibuatkan tabel hasil 

pemaknaan sebagai berikut: 

Tabel 1. Tabel Kerja Analisis 

SCENE SHOT DENOTASI KONOTASI 

VISUAL DIALOG 

     

 

Setelah semua itu dilakukan dapat diketahui penggambaran pesan Moral 

dari film Union yang sesuai dengan perumusan masalah yang ada untuk mencapai 

tujuan penelitian yaitu menyampaikan gambaran yang menyeluruh baik struktural 

maupun makna dari data yang selanjutnya yang akan disajikan dan di deskripsikan 

secara kualitatif. 
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