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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Film merupakan media komunikasi massa yang bukan saja untuk hiburan, 

tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Dalam ceramah-ceramah 

penerangan atau pendidikan kini banyak digunakan film sebagai alat pembantu 

untuk memberikan penjelasan. Bahkan filmnya sendiri banyak yang berfungsi 

sebagai media penerangan dan pendidikan secara penuh, artinya bukan sebagai 

alat pembantu dan juga tidak perlu dibantu dengan penjelasan, melainkan media 

penerangan dan pendidikan yang komplit (Effendy, 2003:209). 

Teknologi film memiliki karakter yang spesial karena bersifat audio dan 

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

audio-visual film mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang spesial 

kepada para penonton. Unsur sinematik merupakan salah satu unsur yang penting 

dalam pembuatan film (Pratista, 2008:1). Melalui unsur sinematik itulah film 

dapat dikemas secara menarik dan dapat dimengerti oleh penonton. Para penonton 

dapat merasakan ilusi dimensi parasosial yang lebih ketika menyaksikan gambar-

gambar bergerak, berwarna, dan bersuara. Film sebagai sebuah alat untuk 

merepresentasikan sebuah pesan. Baik itu pesan moral, pendidikan, sosial, budaya 

hingga politik. 

Film memiliki nilai seni tersendiri, karena film tercipta sebagai sebuah 

karya dari tenaga-tenaga kreatif yang profesional di bidangnya. Film sebagai 

benda seni sebaiknya dinilai dengan secara artistik bukan rasional. Film berarti 
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bagian dari kehidupan modern dan tersedia dalam berbagai wujud, seperti di  

bioskop, tayangan dalam televisi, dalam bentuk kaset video. Film bukan hanya  

menyajikan pengalaman yang mengasyikkan, melainkan juga pengalaman hidup  

sehari-hari yang dikemas secara menarik (Mudjiono, 2011:126).  

Film dapat dikelompokkan ke dalam dua pembagian besar, yaitu kategori 

film cerita dan non cerita. Film cerita adalah film yang diproduksi berdasarkan 

cerita yang dikarang dan dimainkan oleh actor dan aktris. Film non cerita 

merupakan kategori film yang mengambil kenyataan sebagai subyeknya. Jadi 

merekam kenyataan daripada fiksi tentang kenyataan (Sumarno, 1996 dalam 

Ghazali, 2010:2). 

Dalam seni peran, unsur bahasa merupakan unsur terpenting dalam 

memainkan suatu adegan. Proses Komunikasi secara primer adalah proses 

penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer 

dalam komunikasi adalah bahasa, isyarat, gambar dan lain sebagainya yang secara 

langsung mampu menterjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada 

komunikan. Bahwa bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi 

hanyalah bahasa yang mampu menterjemahkan pikiran seseorang kepada orang 

lain (Effendy, 2003:33). 

Dalam prakteknya komunikasi merupakan proses penyampaian pesan 

dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan pikiran dan perasaan berupa 

ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan sebagainya yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain, baik langsung atau secara tatap muka maupun tak 
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langsung melalui media, dengan tujuan mengubah sikap, pandangan, atau 

perilaku. Lambang (symbol) bermakna dioperasikan dalam proses komunikasi 

antar partisipan. Jika antar partisipan terdapat kesesuaian pemahaman tentang 

symbol-simbol tersebut, tercapai suatu keadaan yang bersifat komunikatif. Dalam 

proses ini terdapat symbol-symbol verbal (bahasa, baik lisan maupun tulisan) dan 

symbol-symbol non verbal (gerak anggota tubuh, gambar, warna dan berbagai 

isyarat yang tidak termasuk kata-kata atau bahasa). Sebagai symbol non verbal, 

gambar dapat dipergunakan untuk menyatakan pikiran atau perasaan (Mudjiono 

2011:127). 

Ilmu yang mengulas tentang tanda-tanda adalah semiotik. Film umumnya 

dibangun dengan banyak tanda. Tanda-tanda itu termasuk sebagai system tanda 

yang bekerja sama dengan baik dalam mencapai efek yang diharapkan. Hal yang  

paling penting dalam film adalah gambar dan suara. Sistem semiotik yang lebih 

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

tanda yang menggambarkan sesuatu. Tanda-tanda ikonis yang digunakan dalam 

film mengisyaratkan pesan kepada penonton (Budiman, 2005 dalam Ghazali, 

2010:3). 

 Film merupakan wadah pengekspresian dan gambaran tentang kehidupan 

sehari-hari, Kehadiran film tidak dapat terlepas dari dunia realitas (Giu, Dwi, & 

Basuki, 2009:92). Hampir semua film tidak jauh dengan adanya unsur percintaan. 

Hampir di setiap film yang diproduksi di dalam maupun luar negeri, yang 

bergenre drama maupun action, unsur percintaan selalu merekat pada film film 

itu. 
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Rectoverso merupakan film omnibus yang disajikan secara berbeda dari 

tema omnibus pada umumnya. Film Rectoverso ini diambil dari novel karya dari 

Dewi Lestari yang juga berjudul Rectoverso. Film Revotverso ini terdiri dari 5 

cerita di dalamnya, dimana masing masing cerita disutradarai oleh orang yang 

berbeda. Judul Malaikat Juga Tahu yang disutradarai oleh Marcella Zalianty, 

Hanya Isyarat yang disutradarai oleh Happy Salma, Isyarat yang disutradarai oleh 

Rachel Maryam, Cicak di Dinding yang disutradarai oleh Cathy Sharon, dan 

Curhat Buat Sahabat yang disutradarai oleh Olga Lidya. Dalam film ini terdapat 5 

cerita yang masing masing cerita itu memiliki pandangan berbeda mengenai gaya 

atau bentuk-bentuk dari cinta. Penyampaian pesan cinta yang terbilang unik tersaji 

dalam masing masing cerita tersebut. Rectoverso sendiri memiliki arti tentang 

cinta yang tak terucap dalam kata. Penggalan cerita atau penuntasan cerita tidak 

terjadi sebanyak 5 kali, melainkan satu kali pada klimaks yang sama. Dibutuhkan 

ketelitian untuk memaknai setiap tanda tanda yang disampaikan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang mengambil film yang bertemakan cinta dan dituangkan pada 

skripsi yang berjudul “Makna Pesan Cinta pada Film Fiksi (Analisis Semiotik 

Melalui Unsur Sinematik dalam Film “Rectoverso”)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

bagaimana makna pesan cinta melaui unsur sinematik dalam film Rectoverso? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan penelititan ini 

adalah untuk mengetahui makna pesan cinta melalui unsur sinematik dalam film 

Rectoverso. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

refrensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang serupa 

khususnya dalam bidang film 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penikmat film bisa lebih 

teliti dalam memahami tanda-tanda untuk menyampaikan suatu pesan yang 

terdapat dalam film 


