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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Media massa saat ini berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Selama ini, media massa memegang peranan sebagai sumber informasi yang sangat penting bagi 

masyarakat. Bahkan, di negara - negara berkembang seperti Indonesia ataupun negara - negara 

maju lainnya. Media massa adalah solusi terbaik yang ditawarkan ke masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan akan informasi, baik itu media cetak maupun media elektronik. 

Menurut McLuhan (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2005: 224) media massa adalah 

perpanjangan alat indra kita. Dengan media massa seseorang dapat memperoleh informasi 

mengenai benda, orang atau tempat yang tidak dialami secara langsung. Ditambahkan Ernest 

Van Den Hag dan kritikus sosial lainnya (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2005 : 226) media massa 

bukan hanya menyajikan realitas kedua saja, tetapi karena distorsi, media massa juga “menipu” 

manusia dengan memberikan citra yang keliru. Media massa akan membentuk citra para 

khalayak menuju ke arah yang dikehendaki media tersebut. Keuntungan komunikasi dengan 

menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan yang 

artinya suatu pesan dapat diterima oleh komunikan yang jumlahnya relatif banyak. Jadi untuk 

menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat dan 

prilaku komunikasi. 

 Menurut jenisnya media massa terbagi menjadi beberapa yaitu media yang berorentasi 

pada aspek penglihatan (verbal visual) misalnya media cetak, pendengaran (audio) misalnya 

(radio, tape recorder), verbal vokal dan  pada pendengaran dan penglihatan (televisi, film, video) 

yang bersifat verbal visual vokal.  
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Dari berbagai macam jenis media massa yang berkembang di masyarakat, film 

merupakan media yang banyak mempengaruhi pola pikir di masyarakat. Berdasarkan kamus 

ilmiah popular, film adalah selaput seluloid yang memuat gambar negatif. Film merupakan salah 

satu bagian dari kehidupan sosial, yang berbentuk gambar hidup (movie) yang dihasilkan dengan 

rekaman dari orang lain dan benda (kamera), atau animasi. Film juga merupakan produk seni 

yang dapat menghibur dan mendidik para penontonnya. Banyak tayangan film yang 

menampilkan realitas sosial dalam berbagai aspek kehidupan dalam bentuk – bentuk simbol. 

Film merupakan dokumen kehidupan sosial sebuah komunitas yang mewakili realitas 

kelompok masyarakat. Baik realitas bentuk imajinasi ataupun realitas dalam arti 

sebenarnya. Film juga sebagai sarana pemasaran dan komunikasi, sebuah film dapat membangun 

citra yang menunjukkan citra suatu kota, bahkan suatu negara. Jalaluddin Rakhmat (2005 :223) 

menyatakan bahwa citra adalah peta tentang dunia yang menggambarkan tentang realitas dan 

tidak harus sesuai dengan realitas. Sehingga citra dapat diartikan sebagai dunia menurut persepsi 

atau sudut pandang seseorang berdasarkan informasi yang diterimanya. Citra yang terbentuk 

mengenai lingkungan sosial berdasarkan realitas kedua yang ditampilkan media massa atau 

dalam hal ini adalah film melaporkan dunia nyata secara selektif, dan hal itu mempengaruhi 

pembentukaan citra menjadi timpang, bias dan tidak cermat.  

Dalam perkembangannya film tidak hanya dijadikan sebagai media hiburan semata tetapi 

juga digunakan sebagai alat propaganda, terutama menyangkut tujuan sosial atau nasional. 

Berdasarkan pada pencapaiannya yang menggambarkan realitas, film dapat memberikan imbas 

secara emosional dan popularitas.  
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Kekuatan dan kemampuan sebuah film menjangkau banyak segmen sosial, membuat film 

memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayak. Untuk mewakili sebuah kota atau negara, 

proses pembuatan film tersebut penuh pertimbangan yang sangat matang. Seperti fenomena yang 

berkembang saat ini, para seniman asal Surabaya mencoba mengenalkan kota pahlawan tersebut 

dalam bentuk film animasi yang diberi judul Si Ikin. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jakarta. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang mencapai tiga juta jiwa, 

Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan Indonesia 

bagian timur. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang sangat 

diperhitungkan dalam perjuangan merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Berasal 

dari cerita mitos pertempuran antara sura (ikan hiu) dan baya (buaya) yang melegenda dan 

akhirnya menjadi kota Surabaya. 

Sedangkan metode yang paling mudah untuk mengklasifikasi film dapat dilihat 

berdasarkan genrenya seperti misalnya aksi, drama, horor, musikal, western, dan lain-lain. 

Industri perfilman sering menggunakannya sebagai strategi marketing untuk menarik perhatian 

penonton. Genre yang sedang berkembang akan menjadi tolak ukur film apa yang akan 

diproduksi. Berdasarkan Himawan Pratista (2008) genre diartikan sebagai jenis atau klasifikasi 

dari sekelompok film yang memilki karakter  atau pola sama (khas)  seperti setting, isi dan 

subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, mood serta 

karakter.  

Genre juga dapat membantu penonton untuk mengantisipasi  terhadap film yang akan 

ditonton. Jadi, seorang penonton yang telah memutuskan untuk melihat sebuah film bergenre 

tertentu maka sebelumnya ia telah mendapat gambaran umum tentang film yang akan 

ditontonnya. Adapun kombinasi genre populer yang sangat diminati penonton saat ini adalah 
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kombinasi komedi – fantasi. Si Ikin termasuk ke dalam salah satu jenis film yang bergenre 

komedi – fantasi dan berhasil menyedot perhatian masyarakat.  

Sebenarnya film dapat menunjukan semangat ideologi serta orientasi budaya dalam suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Sehingga, peneliti meyakini bahwa melalui pemakaian bahasa 

yang ada di film tersebut dapat menggambarkan Surabaya. Film dibangun oleh berbagai sistem 

tanda yang bekerjasama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. Oleh karena itu, 

peneliti mencoba menemukan hal–hal tersembunyi tersebut melalui pendekatan semiotika. 

Dimana, setiap benda atau simbol senantiasa terdapat struktur yang melandanya dan dalam 

mengungkapkan makna dipengaruhi oleh ideologi yang hendak ditanamkan pada masyarakat, 

sehingga pesan yang sampai akan membawa makna yang utuh. Semiotik dianggap paling relevan 

untuk mengetahui makna dari sebuah simbol karena semiotik merupakan ilmu yang mempelajari 

bagaimana tanda – tanda membentuk sebuah makna (Alex Sobur, 2006:87).  

Banyak film animasi yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri. Padahal 

Indonesia sendiri sejatinya telah memiliki kebudayaan animasi tradisional sejak jaman dahulu 

kala yang berwujud kesenian wayang kulit. Lebih lanjut, Si Ikin merupakan salah satu film yang 

memperkenalkan Surabaya dimana film ini menggunakan bahasa daerah khas “Suroboyo” 

(Surabaya) dengan logat jawanya dan menggunakan ikon-ikon tokoh yang berupa personifikasi 

dari ikan Sura (ikan hiu)  dan Boyo (Buaya). Film yang banyak menggunakan kata pisuhan 

dalam dialognya ini menuai banyak pro dan kontra.  

Dalam percakapan tersebutlah disisipkan bahasa Suroboyoan, seperti penggunaan istilah 

“jancok”. Sebuah bahasa yang kontennya jika di daerah lain, Malang misalnya adalah kata-kata yang 

diperuntukan untuk mengumpat, marah-marah dan serapah. Sebenarnya, dengan adanya film tersebut 
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jelas menunjukkan adanya kebudayaan yang berubah dari orang Jawa. Tingkah laku orang – orang  jawa 

sangat sopan dan sederhana, bahkan cenderung tunduk. Mereka mempunyai raasa kesopanan dan tidak 

pernah bertindak atau berkata kasar (Thomas Stamford Raffles, 2008:35). 

Tetapi dalam film ini istilah “jancok” bukan lah hal yang tabu lagi. Kata “jancok” yang 

menurut orang daerah lain adalah kata kotor atau untuk mengumpat tetapi didalam film ini 

berubah menjadi guyonan dan menjadi bahan lelucon. Aksi konyol Suro dan Boyo plus pisuhan yang 

selalu menghasilkan poin demi poin membuat film indie ini mendapatkan tempat di hati para Jancokers 

(sebutan untuk pencinta film tersebut). 

Film ini di tayangkan dan di populerkan oleh Gatotkaca studio. Gathotkaca studio adalah 

komunitas seni film independent yang mengutamakan unsur budaya lokal sebagai penggeraknya 

dan konsisten berkarya untuk menumbuhkan kebanggaan dan apresiasi atas seni budaya lokal 

negeri sendiri. Penayangan film Si Ikin pertama kali digelar pertengahan tahun 2007, tepatnya 

tanggal 2 – 4 Mei di acara Festival Animasi Nasional (FAN) bertempat di Balai Pemuda 

Surabaya.  

Lebih menariknya, pembahasan penilitian ini akan difokuskan pada film Si Ikin episode 4, yang 

berjudul Kere Tapi Mbois. Karakter Suro dan Boyo diceritakan  begitu kuat dan sejajar. Selain itu, di film 

ini beragam kata – kata  kotor keluar begitu saja tanpa pikir panjang. 

Film terbaru ini bakal bercerita masih seputar si Suro dan si Boyo tapi kini si Boyo 

diceritakan dalam keadaan bangkrut atau bisa dibilang lagi “Kere“, si Boyo walaupun bangkrut 

tetaplah “Digdoyo” dia tidak mau kehilangan harga diri yang penting keren. 

Lain si Boyo lain pula si Suro, si Suro ini orang yang setia kawan dalam keadaan apapun 

dia akan selalu memberikan dukungan kepada teman sejatinya si Boyo. Sama seperti 3 film 
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sebelumnnya cerita “Kere tapi Mbois” ini bakal diisi guyonan ala Suroboyo dan tetap mengktirik 

tema sosial yang sedang terjadi sekarang. Film ini diluncurkan dan dipertontonkan di CCCL 

Pusat Kebudayaan Perancis, Jalan Darmo Kali No 10 Surabaya pada tanggal 25 Februari 2010.  

Dari beberapa uraian diatas maka peneliti berpendapat bahwa pendekatan semiotika 

sangat tepat digunakan dalam penelitian ini. Penting hal ini untuk menjadikan analisis semiotik 

sebagai sarana untuk menganalisa peristiwa dan kejadian yang dianggap sebagai proses 

komunikasi. Terutama peranan film si Ikin dalam menggambarkan kota Surabaya pada 

masyarakat luas. 

B. Rumusan masalah  

Merujuk dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan, 

“Apa makna simbol – simbol kota Surabaya yang digambarkan melalui film Si Ikin episode 4 

“Kere Tapi Mbois” ?”. 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari peneliatian adalah menginterpretasi 

makna simbol – simbol kota Surabaya melalui makna tanda pada film animasi Si Ikin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Menambah referensi  bagaimana mengoreksi dan mengevaluasi penggunaan simbol – 

simbol dalam film seperti dalam film si ikin 
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b. Dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pendalaman studi komunikasi, khususnya bagi 

peminat kajian komunikasi yang menekuni  bidan audio visual sehingga menjadi referensi 

bagi penelitian serupa di masa yang akan datang. 

2.      Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi bagi para pekerja film dalam 

mengaplikasikan ide-idenya dalam film, sehingga dapat membuat sebuah karya film yang 

bermutu. 

b. Memberikan pengetahuan kepada audience (khalayak) mengenai makna dibalik tanda – 

tanda film. 
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E.Tinjauan pustaka 

E.1  Film Sebagai Media Penyampai Pesan 

Film merupakan media komunikasi yang terbentuk dari kombinasi antara penyampaian 

pesan melalui gambar bergerak yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi kamera, 

pencahayaan, warna dan suara. Unsur tersebut dibuat dengan latar belakang alur cerita yang 

mengandung pesan yang akan disampaikan oleh sutradara. 

Kombinasi pesan tersebut disampaikan sutradara melalui gambar, dialog, suara, warna, 

sudut pengambilan dan musik. Adegan dirangkai satu sama lain berserta lambang – lambang 

yang di pergunakan, sehingga pesan dapat dipahami oleh khalayak penonton. 

Film sebagai salah satu media massa dipandang mampu memenuhi permintaan dan selera 

masyarakat akan hiburan dikala penat menghadapi aktifitas hidup sehari – hari. Dalam 

pandangan Dennis McQuail (1996 : 13), film berperan sebagai sarana baru yang digunakan 

untuk menyebarkan hiburan yang menyajikan cerita, peristiwa, musik, drama, humor dan sajian 

teknis lainnya kepada masyarakat umum. Kehadiran film sebagian merupakan respon terhadap 

‘penemuan’ waktu luang diluar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan menikmati waktu 

senggang secara hemat dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. 

Dalam kajian media massa, film termasuk jajaran seni hiburan yang ditopang oleh industri 

hiburan yang menawarkan impian kepada penonton yang ikut menunjang lahirnya karya film. 

Film mendapat tempat tersendiri sebagai media hiburan, karena pesan-pesan yang terdapat 

didalamnya mampu menumbuhkan imajinasi, ketakutan, ketegangan, dan benturan emosional, 

seolah-olah khalayak penonton ikut merasakan dan menjadi bagian didalamnya. Selain itu film 
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merupakan perwujudan seluruh realitas kehidupan sosial yang begitu luas, baik di masa lalu, 

masa sekarang, dan masa yang akan datang. 

Menurut beberapa teori film, film adalah arsip sosial yang mengangkat jiwa zaman 

(zeitgeist) masyarakat saat itu. Hal ini berarti perkembangan film Indonesia hanya dapat 

dipahami dengan baik jika perkembangan itu dilihat dalam hubungannya dengan latar belakang 

perkembangan sosial budaya bangsa itu. Film merupakan media yang cukup efektif untuk 

menyampaikan pesan–pesan dan pemikiran–pemikiran kepada khalayak umum. Di dalam film 

animasi Si Ikin ini, banyak terdapat unsur komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan yang 

dilakukan oleh pemain, khususnya oleh tokoh Suro dan Boyo. 

E.2 Simbol 

Simbol atau tanda memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam kehidupan sehari-

hari di sekeliling kita. Simbol atau tanda pasti mengisyaratkan ‘sesuatu’ akan suatu dibalik hal 

tertentu.Simbol atau lambang merupakan salah satu kategori tanda. Menurut Hartoko & 

Rahmanto (dalam Sobur, 2006: 155) secara estimologis simbol (symbol) berasal dari kata 

Yunani “sym-ballein” yang berarti melemparkan bersama suatu (benda,paerbuatan) dikaitkan 

dengan suatu ide. Simbol merupakan tanda yang disepakati bersama, symbol dapat dipahami jika 

seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bahasa komunikasi, 

symbol seringkali diistilahkan sebagai lambang. Symbol atau lambang adalah sesuatu yang 

digunakan untuk mennunjukakan sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan kelompok orang. 

Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang disepakati 

bersama. 
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Manusia berbahasa dengan menggunakan tanda-tanda. Dalam arti luas, bahasa dapat 

ditafsirkan sebagai penukaran (komunikasi) tanda-tanda. Menurut Pateda (2001:48) dalam Sobur 

(2006: 122) ada beberapa cara untuk menggolongkan tanda-tanda. Cara itu yakni: 

1. Tanda yang ditimbulkan oleh alam yang kemudian diketahui oleh manusia melalui 

pengalamannya; misalnya, kalau langit mendung menandakan akan turun hujan, dan kalau hujan 

turun terus menerus ada alasan untuk mengatakan banjir, dan kalau banjir ada alasan untuk 

mengatakan banjir, dan kalau ada banjir ada alasan untuk timbulnya penyakit, meninggal, dan 

lain-lain. 

2. Tanda yang ditimbulkan oleh binatang; misalnya kalau ada anjing menyalak di sebuah rumah, 

kemungkinan ada tamu yang memasuki halaman rumah, atau tanda bahwa ada pencuri. 

3. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia.  

Tanda yang ditimbulkan manusia dapat dibedakan atas yang bersifat verbal dan yang 

bersifat nonverbal. Yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat 

komunikasi yang dihasilkan oleh alat bicara, misalnya kata-kata dan bahasa dalam suatu 

percakapan antara dua orang manusia.   

Metode untuk menganalisis dan memberikan makna kepada tanda-tanda adalah analisis 

semiotik. Semiotika pada umunya digunakan untuk menunjuk studi tentang signs 

(tanda/lambang) secara luas baik dalam konteks kultural maupun natural. Semiotik sebagai suatu 

model dari ilmu pengetahuan sosial memahami dunia sebagai sistem hubungan tanda yang 

memiliki unit dasar yang disebut dengan ‘tanda’ (Sobur, 2006: 87). Penelitian terhadap film, 

iklan atau bentuk-bentuk narrative story lain yang bersifat audio visual dapat dilakukan dengan 

memilih salah satu model analisis semiotik tertentu misalnya analisis semiotik Roland Barthes 
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(Parwito, 2007: 161-166). Roland Barthes adalah pelopor semiotik aliran konotasi yang ketika 

meneelaah sistem tanda tidak berpegang pada makna primer, tetapi berusaha mendapatkannya 

memalui makna konotasi (Sobur, 2006: 102). Melaui makna konotatif peneliti dapat 

mengungkap mitos yang terdapat dibalik tanda yang kehadirannya tidak disadari oleh 

“pembaca”.  

E.3 Bahasa Verbal dalam Film 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 

pandang-dengar (AudioVisual) yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada 

pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan basil penemuan teknologi lainnya dalam 

segala bentuk, jenis, ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, 

dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem 

proyeksi, mekanik, elektronik, dan lain sebagainya. Dalam sebuah film terdapat alur cerita, 

adegan, penokohan, setting serta unsur sinematografi yang lain. Meskipun tergolong pendek 

namun film animasi yang berdurasi pendek pun kadang memerlukan persiapan yang panjang 

seperti sebuah film. 

Bahasa verbal secara teknis yang terdapat pada film ditampilkan melalui dialog 

pemainnya yang sudah ada dalam naskah pemain film. Bahasa, dalam pengertian yang populer 

adalah percakapan. Menurut Wibowo dalam Sobur (2006:274) sementara dalam wacana 

linguistik, bahasa diartikan sebagai sistem simbol bunyi bermakna dan berartikulasi (dihasilkan 

alat ucap), yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh 

sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Namun bahasa tidak hanya 
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merupakan percakapan atau pembicaraan saja, tetapi dalam aktifitas berpikir, berbahasa, dan 

berbicara, masih ada faktor lain yang terlibat, yaitu emosi dan juga tindakan.  

E.4 Bahasa Nonverbal dalam Film  

Jika definisi harfiah komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa bahasa atau 

komunikasi tanpa kata, maka tanda nonverbal berarti tanda minus bahasa atau minus kata. Jadi, 

secara sederhana, tanda nonverbal dapat diartikan sebagai semua tanda yang bukan kata-kata. 

Tanda yang bersifat nonverbal adalah dapat berupa: 

1.Tanda yang diikuti anggota badan, lalu diikuti dengan lambang bahasa; misalnya lambaian 

tangan, “Mari!”, yang berarti suatu ajakan; atau anggukan kepala, yang berarti persetujuan 

atau dukungan; atau mengacungkan jempol, yang berarti memberi apresiasi bagus.  

2.Suara; misalnya, bersiul atau membunyikan “ssst...” yang berarti memanggil seseorang; atau 

berdehem, yang bisa berarti sedang mencoba menarik perhatian orang lain. 

3.Tanda yang diciptakan oleh manusia untuk menghemat waktu, tenaga, dan menjaga 

kerahasiaan; misalnya rambu-rambu lalu lintas, bendera, tiupan terompet, dan lain-lain. 

4.Benda-benda yang bermakna kultural dan ritual; misalnya hiasan janur kuning didepan 

rumah, yang menandakan sedang diadakan upacara perkawinan (Bagi masyarakat jawa), dan 

lain-lain. 

Seperti halnya kata-kata, kebanyakan tanda-tanda nonverbal juga tidak universal. Bagi 

orang Amerika, misalnya, mempertemukan jempol dan telunjuk sehingga membentuk lingkaran 

dan menjarangkan jari-jari lainnya, berati “baik!”, tetapi bagi orang Brazil, ini merupakan isyarat 

“jorok”. 
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Tanda-tanda nonverbal lainnya adalah bahasa tubuh. Setiap kali kita berbicara dengan 

orang lain, dari tutur yang kita ucapkan itu, tubuh dilengkapi denagn lusinan gerak-gerik kecil 

(gesture), gerakan mata, perubahan sikap tubuh, dan ekspresi wajah, dan kadang kala terjadi 

dengan tanpa disadari.  

Film memiliki seperangkat pengetahuan yang dapat mengembangkan bentuk-bentuk yang 

ditampilkan. Seperangkat pengetahuan yang dapat membentuk serta memahami berbagai 

fenomena baru yang ditawarkan dalam film berguna untuk menampilkan pengertian-pengertian 

atau simbol-simbol makna pesan. Seperangkat pengetahuan itu antara lain: 

4.1. Gesture (Gerakan Tangan) 

Runtutan cerita film tidak hanya bisa dipahami dengan kata-kata tapi dengan suatu 

gerakan ditubuh kita, seseorang bisa memaknai arti dari sebuah gerakan dalam film itu. Hayes 

mendefinisikan gesture (gerakan tangan) sebagai bagian dari setiap gerakan tubuh kecuali bahwa 

vokalisasi dibuat dengan sadar atau tidak untuk berkomunikasi baik dengan diri sendiri atau 

orang lain (Noth, 1995 dalam Prajaka 2005:24). Gesture (gerakan tangan) dalam artian yang 

lebih sempit adalah komunikasi dengan menggunakan tangan dan lengan dan lebih sedikit 

dengan menggunakan kepala. Konsep yang lebih sempit ini tidak termasuk komunikasi non 

verbal dengan gerakan postur dan tubuh serta ekspresi wajah. Sedangkan dalam artian yang lebih 

luas, gesture telah digunakkan oleh beberapa ahli sebagai sebuah istilah dasar untuk setiap 

kegiatan komunikasi. 
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4.2. Body Language (Bahasa Tubuh) 

Body Language (bahasa tubuh) termasuk bagian dari apa yang ada didalam film semiotik. 

Agar lebih baik, komunikasi dengan tubuh menggunakan postur, yaitu gerakan tubuh dan 

orientasi akan dijelaskan dibawah ini. Interprestasi dari "Body Language" difokuskan pada 

dimensi-dimensi sebagai berikut Cultural Specificity 

Jumlah dan bentuk konvensional dan postur tubuh secara umum dapat diterima secara lintas 

cultural.  

1. Ethological Significanse 

Suatu tingkat dimana kebiasaan tubuh yang dibedakan secara kultural. 

2. Psychoanalitic Significanse 

Kebiasaan tubuh (postural behavior = penampilan) seseorang selama pembicaraan telah 

diinterprestasikan sebagai tanda dari suatu emosional yang tak disadari. 

3. Interpersonal Relations 

Penampilan tubuh sebagai sebuah ekspresi dari hubungan sosial seperti status kedudukan, 

kesukaan atau sesuatu yang berhubungan. 

4. Expresive Functions 

Gerakan tubuh sebagai ekspresi bagian dari emosional. 

4.3. Lighting 

Lighting atau pencahayaan merupakan hal yang cukup substansial dalam membaca 

visualisasi symbol yang dituangkan dalam dimensi film. Dalam hal ini ada beberapa definisi dan 

kerangka yang digunakan:  
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1) Front Ligthing 

Cahaya merata dan nampak natural atau alami. 

2) Side Ligthing 

Subyek lebih terlihat memiliki dimensi. Biasanya banyak dipakai untuk menonjolkan 

suatu benda atau karakter seseorang. 

3) Back Ligthing 

Penyinaran dari belakang objek, digunakan untuk memisahkan objek dari background, 

dan menambahkan penampilan adegan. Back light ditempatkan dibelakang subjek pada 

sudut sedemikian rupa sehingga sinar tidak mengenai lensa kamera dan membuat flore. 

Teknik pengambilan gambar (angle) merupakan hal yang penting untuk dimaknai. Pada 

dasarnya setiap teknik pengambilan gambar memiliki pesan, norma dan nilai tertentu, agar dapat 

memahami maksud dan tujuan tampilan dengan teknik pengambilan gambar tertentu, maka perlu 

dipahami karakteristik dari angle tersebut, seperti penjelasan di bawah ini : 

4.4. Pergerakan Kamera 

a. Panning, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan kamera secara 

horizontal. Pergerakan kamera panning ini tidak mempengaruhi posisi dari kamera itu 

sendiri. 

b. Survening Pan, adalah pergerakan kamera secara perlahan menelusuri pemandangan 

(baik itu pemandangan sekelompok orang, komunitas atau pemandangan alam). 

Pergerakan kamera ini menimbulkan kesan dramatis, sehingga penonton memiliki rasa 

ingin tahu yang lebih dalam. 
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c. Follow Pan, adalah pergerakan kamera yang sering digunakan dan dipakai dalam 

produksi audio visual. Pergerakan follow pan ini terdiri dari dua jenis, pan right dan pan 

left. Pergerakan kamera ini bila dalam keadaan long shot akan memberikan kesan kepada 

penonton bahwa ada hubungan yang terbentuk antara subyek dengan lingkungannya. 

d. Interuped Pan, adalah pergerakan kamera yang halus, akan tetapi secara tiba-tiba 

dihentikan guna menghubungkan dua buah obyek yang sebelumnya terpisah menjadi satu 

kesatuan. 

e. Speed Panning, adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara perlahan-lahan 

kepada obyek. Apabila pergerakan ini dilakukan secara terus-menerus, akan 

menimbulkan daya tarik dan dapat membangun titik klimaks. 

f. Whipe Pan, adalah pergerakan panning yang dilakukan dengan cepat, sehingga 

tidak dapat menampakan dan memperlihatkan detail gambarnya. Pergerakan ini dapat 

menghubungkan titik pandang yang berbeda di setiap scene yang sama. pergerakan 

kamera ini menciptakan kontinuitas titik perhatianm, merubah titik perhatian, 

meperlihatkan sebab akibat, memberikan perbandingan, memperpendek waktu dan 

perubahan nilai daramatik 

g. Tilling, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan kamera secara 

vertical. Pergerakan kamera tilling ini tidak mempengaruhi posisi dari kamera itu sendiri. 

Pergerakan kamera seperti ini dapat menunjukkan kesan ketinggian dan kedalaman. 

Gerakan tilt Up dapat menimbulkan rangsangan emosi, perasaan, perhatian, dan 

keinginan untuk mengetahui masa depan. Sedangkan gerakan tilt down dapat 

menimbulkan hal-hal yang berlawanan dengan tilt up, seperti kesedihan, kekecewaan. 
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h. Dollying/Tracking, merupakan teknik pengambilan gambar dengan gerakan 

kamera berjalan mendekat, menjauh, memutari obyek. Pergerakan Dollying ada beberapa 

macam, (1)Dolly in, gerakan yang menghampiri obyek, gerakan ini dapat memberikan 

kesan perasaan tegang, meningkatkan titik perhatian, rasa ingin tahu. (2)Dolly out, 

gerakan yang menjauhi obyek, gerakan ini dapat menimbulakan kesan rasa ingin tahuan, 

memberi harapan, mengurangi rasa tegang dan mengurangi titik perhatian. (3)Dolly 

around, gerakan yang memutari obyek, gerakan ini dapat memberikan kesan 

memperlihatkan sisi lain dari obyek. Sehingga penonton dapat mengetahui sisi lain obyek 

mulai dari depan, belakang, samping kanan dan kiri secara utuh tanpa harus memotong 

sene atau adegan. 

i. Padestal (boom) dan crane, merupakan teknik pengambilan gambar dengan 

dibantu alat penyangga. Pergerakan kamera pedestal maupun crane adalah meninggi dan 

menyusuri obyek. Pergerakan kamera ini dapat memberikan kesan luas, dramatis, lebar, 

penuh dan kosong. 

4.4.1  Tipe Shot 

Dalam teknik pengambilan gambar, selain pergerakan kamera secara vertikal maupun 

horizontal, ada juga tipe-tipe shot. Shot ini untuk mendukung karakteristik dari tampilan visual. 

Tipe Shot tersebut yaitu: 

a. Close UP (CU), merupakan framing pengambilan gambar dimana visual obyek 

memnuhi seluruh ruang dari frame. Misalkan CU mulut sedang mengerakan ketika 

berbicara. 
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b. Big Close Up (BCU) atau Extreme Close UP (ECU), merupakan ukuruan Close 

Up dengan lebih detail pada salah satu bagian tubuh atau sesuatu benda. Misalkan ECU 

mata sebelah kanan sedang berkedip. 

c. Medium Close Up (MCU), merupakan pengambilan shot lebih jauh dari Close Up 

namun lebih dekat dengan medium shot, biasanya seluruh wajah hingga bahu dari obyek. 

d. Medium Shot (MS), merupakan pengambilan gambar kurang lebih ukurannya 

setengah badan dari obyek. 

e. Medium Full Shot (MFS) atau Knee Shot adalah pengambilan shot sampai dengan 

tiga per empat ukuran tubuh obyek. 

f. Full Shot (FS), merupakan pengambilan gambar obyek secara utuh mulai dari 

kepala hingga kaki. 

g. Medium Long Shot (MLS), merupakan pengambilan gambar obyek dengan 

mengikutsertakan setting sebagai pendukung suasana atau keadaan. 

h. Long Shot (LS), merupakan pengambilan gambar obyek antara Medium Long Shot 

dengan Extreme Long Shot. 

i. Extreme Long Shot (ELS), merupakan pengambilan gambar, dimana obyek 

terlihat jauh bahkan hampir tidak terlihat. 

Selain pergerakan kamera ada juga pergerakan lensa kamera, istilah ini disebut zooming. 

Pergerakan ini adalah merupakan fasilitas dari kamera yang memungkinkan obyek visual 

terkesan dekat atau jauh. Biasanya teknik zooming ini digunakan untuk mengantikan tracking. 

 

 



 

19 
 

4.4.2  Makna Teknik Pengambilan Gambar 

Setiap teknik pengambilan gambar memiliki nilai dan makna tersendiri, sehingga dapat 

dimengerti oleh penonton. Agar lebih mudah memahami makna disetiap teknik pengambilan 

gambar, maka disajikan table kategori makna teknik pengambilan gambar: 

Tabel 1.1 

NO TEKNIK MAKNA 

1 Tilt Up Merangsang emosi, perasaan, perhatian, 

kejadian yang akan datang, kewaspadaan, 

kehati-hatian.  

2 Tilt Down Menggambarkan kesedihan, kekecewaan, 

hambar, putus asa, tidak ada harapan 

3 Panning Memperlihatkan sebab akibat, 

membangun ketegangan, memberikan 

perbandingan kepada penonton, diantara 

dua pilihan. 

4 Dolly/Track In Meningkatkan ketegangan, mengalihkan 

perhatian penonton, meningkatkan 

kewaspadaan penonton.  

5 Dolly/Track Out Penonton diberi sebuah kejutan, 

meningkatkan ketegangan, 
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memperlihatkan suatu hubungan.  

6 Padestal Up Mengurangi kekuatan Obyek. 

7 Padestal Down Memberikan kekuatan obyek. 

8 Extrem Close Up 

(ECU) 

Memberikan efek yang kuat, memberikan 

kesan keintiman, menggambarkan 

perasaan obyek, sebagai pendukung 

informasi peristiwa jalinan dari alur cerita. 

9 Close Up (CU) Tampilan visual memiliki efek yang kuat, 

keintiman, menimbulkan perasaan 

emosional tertentu kepada obyek. 

10 Medium Close Up 

(MCU) 

Penonton diarahkan dan diajak untuk 

memperhatikan karakter obyek. 

11 Medium Shot (MS) Menempatkan penonton pada jarak  

pertengahan dari obyek, menciptakan 

hubungan perorangan dari obyek. 

12 Medium Full Shot 

(MFS) atau Knee Shot 

(KS) 

Penonton diberikan informasi sambungan 

atau kelanjutan dari aksi peristiwa tokoh. 

13 Full Shot (FS) Memperkenalkan tokoh, dan mejelaskan 
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secara keseluruhan setting 

14 Medium Long Shot 

(MLS) 

Ada kesenambungan dan keterkaitan antar 

aksi tokoh dengan setting. 

15 Long Shot (LS) Memperlihatkan tokoh, adegan, tempat 

dan menjelaskan secara keseluruhan 

setting. 

16 Extreme Long Shot 

(ELS) 

Pengambaran wilayah yang terkesan luas, 

meningkatkan kesan penonton terhadap 

pemandangan ditempat peristiwa, 

menangkap perhatian penonton pada 

pembukaan film. 

17 Zooming Zooming, meningkatkan maupun 

mengurangi fokus pada obyek 

 

4.4.3 Angle Pengambilan Gambar 

Selain memahami kategori makna dalam teknik pengambilam gambar, perlu dipahami 

juga peranan sudut pengambilan gambar (angle). Angle memiliki nilai-nilai tertentu pada 

pengambaran peristiwa pada visualisasi. Angle kamera diterjemahkan sebagai teknis 

pengambilan gambar dari sudut pandang tertentu untuk mempresentasikan adegan. Angle dalam 

pengambilan gambar dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: 
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a. High Angle, adalah merekam gambar dari sudut atas obyek, sehingga tampak 

bagian atas dari obyek. Dalam angle ini memberikan kesan kecil, pendek kepada obyek. 

Tapi sebaliknya penonton diberikan sebuah kekuatan atau superioritas. 

b. Bird Eye View, teknik rekam gambar ini hampir sama dengana high angle, hanya 

saja dalam angle ini lebih terlihat dinamis seperti pengelihatan seekor burung. Hasil 

tampilan visual yang ditampilkan lebih terkesan dramatis. 

c. Low Angle atau Frog Eye, adalah merekam gambar dari sudut bawah dari obyek. 

Dalam pengambilan angle ini, obyek diberikan kesan menonjol, kekuasaan, besar, 

berwibawa dan seringkali dapat menimbulkan kesan keganasan. 

d. Eye Level, adalah merekam gambar dengan posisi sejajar dengan jarak pandang 

mata. Pengambilan gambar dengan angle ini memberikan kesan dinamis, seimbang. 

Dalam sudut pengambilan gambar, mengenal tiga tipe pengambilan gambar. 

Pengambilan ini dikategorikan sesuai dengan karakter view dari pengambilan gambar tersebut. 

Tiga tipe tersebut antara lain: 

1. Subyektif kamera, yaitu kamera berlaku seakan adalah mata penonton. Hal ini 

bertujuan untuk menempatkan penonton dan ikut dalam adegan. Maksud dan tujuan dari 

pengambilan seperti ini adalah agar keterlibtan penonton yang lebih besar. 

2. Obyektif Kamera, yaitu melakukan pengambilan gambar dari garis    lurus dari 

suatu titik pandang. 
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3. Point Of View, yaitu melakukan pengambilan gambar dari satu titik pandang 

pemain tertentu. Pengambilan gambar seperti ini digunakan apabila keterlibatan penonton 

lebih akrab dengan kejadian pada sebuah adegan. 

4.4.4  Transisi (Perpindahan) 

Transisi dalam ini juga memiliki peranan penting dalam proses pemaduan shot per shot, 

sehingga menimbulkan kesan dan makna yang ada dibalik dari tampilan visual tersebut. 

Beberapa jenis dan istilah dalam transisi antara lain: 

a. Disolve, adalah perpindahan gambar satu ke gambar yang lain secara perlahan-

lahan. Perpindahan tersebut dilakukan dengan maksud memberikan kesan 

memperpanjang waktu, memperpendek waktu, perubahan tempat atau menyatakan 

hubungan antara dua gambar. 

b. Fade (in dan out), fade in biasanya digunakan pada awal cerita., dimulai dari 

keadaan gelap menuju ke terang (awal cerita). Fade out biasannya digunakan di akhir 

cerita dimulai dari terang menuju ke gelap (black solid). Namun ada kalanya fade in/out 

digunakan diantara sequence film, hal ini digunakan untuk menunjukan seperti 

berlalunya waktu, misal dari jaman ini pindah ke jaman dahulu atau dari malam ke sore. 

c. Cut, biasanya digunakan untuk perpindahan secara mendadak. Menggunkan cut 

harus cermat memperhatikan komposisi dan kontiniuitas dari gambar yang nantinya akan 

disambung-sambung. 
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E.5 Semiotika 

Setiap tanda mempunyai makna yang berbeda – beda dalam suatu budaya, baik itu verbal 

atau non verbal. Untuk mengetahui makna dari tanda dalam budaya tersebut maka digunakan 

teori semiotik. Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tanda – tanda. Menurut Preminger 

(2001), ilmu ini menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu 

merupakan tanda – tanda (dalam Rachmat Kriyantono, 2006 : 263). 

Kata semiotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, semeion yang berarti “tanda”.  Tanda 

merupakan sesuatu yang mewakili sesuatu, segala sesuatu yang bisa diamati atau dibuat teramati. 

Tanda tidak terbatas pada benda saja. Menurut Zoest adanya peristiwa, struktur yang ditemukan 

dalam sesuatu, isyarat tangan, kata, sikap, setangkai bunga, kecepatan, kesabaran, kegilaan, 

semua itu dianggap sebagai tanda (dalam Sumbo Tinarbuko, 2008 : 12). 

”Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari bahasa Yunani, semeion, yang berarti 

tanda” (Sobur, 2006, 15). ”Studi tentang tanda dan cara tanda-tanda itu bekerja dinamakan 

semiotika” (Fiske, 2006, 60). 

Seiring perjalanan waktu tokoh-tokoh semiotika bermunculan. Di antara tokoh-tokoh 

semiotika tersebut dikenal dua tokoh yang berjasa besar bagi perkembangan semiotika. Mereka 

adalah Ferdinand de Saussure (1839-1914), ahli linguistik yang berasal dari Swiss dan identik 

dengan ‘semiotika signifikasi’ (semiotics of signification), serta Charles Sanders Peirce (1857-

1913), ahli filsafat dan logika yang berasal dari Amerika dan identik dengan ‘semiotika 

komunikasi’ (semiotics of communication). 

Sebagai seorang ahli linguistik, Saussure sangat tertarik pada bahasa, yaitu bagaimana 

cara tanda-tanda (atau dalam hal ini, kata-kata) terkait dengan tanda-tanda yang lain (Fiske, 
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2006). Kemudian Saussure mendefinisikan tanda sebagai kesatuan dari suatu bentuk penanda 

(signifier) dan sebuah ide atau petanda (signified) (Sobur, 2006). Yang dimaksud dengan 

penanda di sini yaitu citra atau penggambaran tanda, sedangkan petanda adalah konsep mental 

atau pemaknaan tanda. 

E.5.1 Semiotika Film 

Semiotika sebagai suatu pembelajaran dari ilmu pengetahuan sosial yang memiliki unit 

dasar yang disebut tanda. Tanda terdapat dimana-mana ketika kita berkomunikasi dengan orang, 

memakai pakaian, makan, minum, dan ketika kita berbicara. Tanda itu sendiri didefinisikan 

sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya, dapat dianggap 

mewakili sesuatu yang lain. 

 Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis semiotik. Seperti 

dikemukakan (Van Zoest, 1993:109 dalam Sobur, 128:2004) film dibangun dengan tanda 

semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik 

untuk mencapai efek yang diharapkan. Berbeda dengan fotografi statis, rangkaian gambar dalam 

film menciptakan imaji dan sistem penandaan. Karena itu bersamaan dengan tanda-tanda 

arsitektur, terutama indeksikal, pada film terutama digunakan tanda-tanda ikonis, yakni tanda-

tanda yang menggambarkan sesuatu. Memang, ciri gambar-gambar film adalah persamaannya 

dengan realitas yang ditunjuknya. Gambar yang dinamis dalam film merupakan ikonis bagi 

realitas yang dinotasikannya. 

 Semiotika film berbeda dengan semiotika fotografi. Film bersifat dinamis, gambar film 

muncul silih berganti, sedangkan fotografi bersifat statis. Gambar film yang muncul silih 

berganti menunjukkan pergerakan yang ikonis bagi realitas yang dipresentasikan. Kedinamisan 
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gambar pada film menarik daya tarik langsung yang sangat besar, yang sulit untuk ditafsirkan. 

Semiotika digunakan untuk menganalisa media dan untuk mengetahui bahwa film itu merupakan 

fenomena komunikasi yang sarat akan tanda. Semiotika pada penelitian ini akan dianalisis 

dengan teori Roland Barthes, dimana oleh peneliti dirasa cocok dengan menggunakan 

interpretasi yang tepat dengan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat. 

E.5.2 Semiotika Roland Barthes 

 Dalam hal ini peneliti menggunakan teori Roland Barthes yang dikenal sebagai salah 

seorang pemikir strukturalis yang getol mempraktikkan model linguistik dan semiologi Saussure. 

Barthes lahir tahun 1915 dari keluarga kelas menengah Protestan di Cherbourg dan dibesarkan di 

Bayonne, kota kecil dekat pantai atlantik di sebelah barat daya Prancis. 

 Teori Barthes menjelaskan dua tingkat pertandaan yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi 

(denotation) adalah hubungan eksplisit antara tanda dengan referensi atau realitas dalam 

pertandaan, sedangkan konotasi (connotation) adalah  aspek makna yang berkaitan dengan 

perasaan dan emosi serta nilai-nilai kebudayaan dan ideologi. Dalam salah satu bukunya yang 

berjudul Sarrasine, Barthes merangkai merangkai kode rasionalisasi, suatu proses yang mirip 

dengan yang terlihat dalam retorika tentang tanda. Menurut Lechte dalam (Sobur, 2006: 65-66), 

ada lima kode yang diteliti Barthes yaitu: 

1. Kode Hermeneutik (kode teka-teki), yang berkisar pada harapan pembaca untuk 

mendapatkan ”kebenaran” bagi pertanyaan yang ada dalam teks. 

2. Kode semik (makna konotatif), banyak menawarkan banyak sisi. Pembaca menyusun 

tema suatu teks. 
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3. Kode simbolik merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat 

struktural. 

4. Kode proaretik (kode tindakan), sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca 

orang, artinya semua teks bersifat naratif. 

5. Kode gnomik (kode kultural), merupakan acuan teks ke benda-benda yang sudah 

diketahui oleh budaya. 

 Menurut Roland Barthes semiotik tidak hanya meneliti mengenai penanda dan petanda, 

tetapi juga hubungan yang mengikat mereka secara keseluruhan (Sobur, 2004: 123). Barthes 

mengaplikasikan semiologinya ini hampir dalam setiap bidang kehidupan, seperti mode busana, 

iklan, film, sastra dan fotografi.  Semiologi Barthes mengacu pada Saussure dengan menyelidiki 

hubungan antara penanda dan petanda, tidak hanya sampai disitu Barthes juga melihat aspek lain 

dari penandaan yaitu mitos. Mitos menurut Barthes terletak pada tingkat kedua penandaan, jadi 

setelah terbentuk sistem tanda-penanda-petanda maka tanda tersebut akan menjadi penanda baru 

yang kemudian memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. Jadi setelah terbentuk 

sistem tanda-penanda-petanda, tanda tersebut akan menjadi petanda baru yang kemudian 

memiliki petanda kedua dan membentuk tanda baru. 

Semiotik merupakan varian dari teori strukturalisme, yang berasumsi bahwa teks adalah 

fungsi dari isi dan kode, sedangkan makna adalah produk dari sistem hubungan. Semiotik 

berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar kaidah tata bahasa dan sintaksis 

dan yang mengatur arti teks yang rumit, tersembunyi, dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini 

kemudian menimbulkan perhatian pada makna tambahan (connotative) dan arti penunjukan 

(denotative) kaitan dan kesan yang ditimbulkan dan diungkapkan melalui penggunaan dan 
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Bentuk 
 

Denotasi 

Isi 

kombinasi tanda. Setiap esai dalam bukunya, Barthes membahas fenomena keseharian yang 

luput dari perhatian. Dia menghabiskan waktu untuk menguraikan dan menunjukkan bahwa 

konotasi yang terkandung dalam mitologi-mitologi tersebut biasanya merupakan hasil kontruksi 

yang cermat (Cobley & Jansz dalam Sobur, 2006: 68). Dalam memahami makna, Barthes 

membuat sebuah model sistematis dimana fokus perhatian Barthes lebih tertuju kepada gagasan 

tentang signifikasi dua tahap (two order of signification) yang digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 

 

 

 

 

 

 Menurut Barthes, yang dikutip Fiske dari gambar tersebut menjelaskan bahwa tatanan 

(signifikasi) tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di dalam sebuah 

tanda realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari 

tanda. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukan signifikasi tahap 

kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau 

emosi dari pembicara serta nilai-nilai dari kebudayaan. Konotasi mempunyai makna yang 

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

Tatanan Kedua Tatanan Pertama 

Realitas    Kultur Tanda 

 

Konotasi 
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digambarkan tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya. 

Pada tatanan (signifakasi) tahap kedua berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui 

mitos (myth). Barthes menggunakan mitos sebagai seorang yang percaya, dalam artiannya yang 

orisinal. Mitos adalah cerita yang digunakan suatu kebudayaan untuk menjelaskan atau 

memahami beberapa aspek dari realitas atau alam. Mitos primitif seperti mengenai hidup dan 

mati, manusia dan dewa. Sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai maskulinitas dan 

feminitas, ilmu pengetahuan dan kesuksesan. Perspektif Barthes tentang mitos inilah yang 

membuka ranah baru dunia semiologi, yaitu penggalian lebih jauh dari penanda untuk mencapai 

mitos yang bekerja dalam realitas keseharian masyarakat. Setiap tuturan dalam bentuk tertulis 

atau sekedar representasi, verbal atau visual, secara potensial dapat menjadi mitos (Barthes 

dalam Budiman, 2004: 66). Artinya, tidak hanya wacana tertulis yang dapat kita baca sebagai 

mitos, melainkan juga fotografi, film, pertunjukkan, bahkan olahraga dan makanan. 

 Mitos adalah kebutuhan manusia. Mitos dieksploitasi sebagai media komunikasi, Barthes 

dalam buku Mythologies (1993) mengatakan bahwa sebagai bentuk simbol dalam komunikasi, 

mitos bukan hanya diciptakan dalam bentuk diskursus tertulis, melainkan sebagai produk 

sinema, fotografi, advertensi, olahraga dan televisi (Sobur, 2006: 208). Mitos dikaitkan dengan 

ideologi, maka seperti yang dikatakan Van Zoest, ”ideologi dan mitologi di dalam kehidupan 

kita sama dengan kode-kode dalam perbuatan semiotis dan komunikasi kita”.  

 Mitos adalah uraian naratif atau penuturan tentang sesuatu yang suci (sacred), yaitu 

kejadian-kejadian yang luar biasa, di luar dan mengatasi pengalaman manusia sehari-hari (Sobur, 

2006: 209). Mitos biasanya digali dari cerita-cerita rakyat (folklore). Mitos terkadang lebih 
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efektif daripada ideologi pada saat-saat kritis pada tahun 1965, sebab mitos bertumpu pada 

kepercayaan, sedangkan ideologi pada intelektuas. 

F. DEFINISI KONSEPTUAL 

F.1. Simbol 

Simbol atau tanda memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam kehidupan sehari-

hari di sekeliling kita. Simbol atau tanda pasti mengisyaratkan ‘sesuatu’ akan suatu dibalik hal 

tertentu.Simbol atau lambang merupakan salah satu kategori tanda. Menurut Hartoko & 

Rahmanto (dalam Sobur, 2006: 155) secara estimologis simbol (symbol) berasal dari kata 

Yunani “sym-ballein” yang berarti melemparkan bersama suatu (benda,paerbuatan) dikaitkan 

dengan suatu ide. Simbol merupakan tanda yang disepakati bersama, symbol dapat dipahami jika 

seseorang sudah mengerti arti yang telah disepakati sebelumnya. Dalam bahasa komunikasi, 

symbol seringkali diistilahkan sebagai lambang. Symbol atau lambang adalah sesuatu yang 

digunakan untuk mennunjukakan sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan kelompok orang. 

Lambang meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang disepakati 

bersama. 

F.2. Film 

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa 

pandang-dengar (AudioVisual) yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada 

pita seluloid, pita video, piringan video dan atau bahan basil penemuan teknologi lainnya dalam 

segala bentuk, jenis, ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik atau proses lainnya, 

dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem 
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proyeksi, mekanik, elektronik, dan lain sebagainya. Dalam sebuah film terdapat alur cerita, 

adegan, penokohan, setting serta unsur sinematografi yang lain. Meskipun tergolong pendek 

namun film animasi yang berdurasi pendek pun kadang memerlukan persiapan yang panjang 

seperti sebuah film.Film merupakan salah satu media massa favorit bagi masyarakat. Beberapa 

kelebihan film hingga saat ini adalah karena film merupakan bagian dari kehidupan modern dan 

tersedia dalam berbagai wujud, seperti bioskop, dalam tayangan televisi, dalam bentuk kaset 

video, piringan laser (laser disc). Sebgai bentuk tontonan, film memiliki waktu putar tertentu, 

rata-rata satu setengah jam sampai dua jam. Selain itu, film bukan hanya menyajikan 

pengalaman yang mengasyikkan, melainkan pengalaman hidup sehari-hari yang dikemas secara 

menarik. 

G. METODE PENELITIAN 

G.1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan dasar  teoritis kualitatif-interpretatif, yaitu pencarian makna 

tertentu yang tersembunyi dibalik ungkapan suatu obyek penelitian (Hamidi, 2003:3). Dengan 

menggunakan pendekatan roland barthes, dimana peneliti merasa cocok untuk meneliti sebuah 

film animasi. Dalam menganalisis semiotic tergantung pada kemampuan analisis individual dan 

pendekatan semiotik tidak mengharuskan kita meneliti secara kualitatif terhadap hasil yang 

didapatakan dengan menggunakan interpretasi yang tepat dan menggambarkan seara sistematis, 

factual, akurat mengenai film yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti  diberi peluang 

yang besar untuk membuat interpretasi alternative dalam mendeskripsikan data yang ada dalam 

penelitian, bias jadi yang dibutuhkan hanya makna-makna yang dikonstruksikan dari sekian 

banyak pesan yang ada. 
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G.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam lingkup penelitiannya adalah film aniamsi Si 

Ikin. Untuk penelitian ini analisisnya adalah beberapa shot yang diteliti untuk mengetahui 

berbagai makna dari setiap shot tersebut. 

G.3. Unit Analisis 

 Unit analisis merupakan unit terkecil yang akan diamati dan diienterpretasikan oleh 

peneliti dan yang menjadi unit analisisnya adalah : 

 Bahasa penampilan termasuk didalamnya ekspresi dan penggambaran ilustrasi dari 

tindakan seseorang dalam ilustrasi yang disebut dengan acting. 

 Bahasa komposisi (unsure visual) termasuk didalamnya blocking dan setting 

(background), kostum,teks tertulis dan warna yang muncul muncul dalam scene yang 

diamati. 

 Audio yang terfokus pada dialog. 

G.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi 

disini adalah dengan cara mendownload film animasi Si Ikin dari situs www.youtube.com dan 

mengambil beberapa shot yang dianggap memilki makna. Pengambilan shot/scene tersebut 

menggunakan print screen melalui windows media player yang kemudian dikumpulkan di paint. 

Kemudian shot itu dikumpulkan dan kemudian dituliskan alur cerita dari potongan-potongan 

gambar tersebut untuk diinterpretasi. 
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G.5. Teknik Analisis Data 

 Data yang terkumpul kemudian dideskripsikan sesuai dengan semiotic Barthes yang 

digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan 

pengelompokan dan pengolahan sesuai dengan data yang layak dan mewakili. Kemudian 

langkah selanjutnya data dimaknakan secara denotatif dan konotatif yang menurut Barthes 

bahwa secara topik dianggap memperlihatkan sesuatu yang menarik dan penting mengenai suatu 

mitos dalam masyarakat. Dengan begitu maka akan jelas terlihat hubungan maalah-masalah 

umum yang akan menggambarkan kekuatan penyimpulan. 

 Barthes menyiptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja. Roland Barthes dikenal 

sebagai pemikir strukturalis yang aktif mempraktekkan model linguistic dan semiologi Saussure. 

Barthes secara lengkap membahas apa yang sering disebut sistem pemaknaan tataran kedua yang 

dibangun diatas sistem lain yang telah ada sebelumnya. Sistem kedua ini oleh Roland Barthes 

disebut dengan konotatif, yang di dalam mithologiesnya secara tegas ia bedakan dari denotative 

atau sistem pemaknaan tataran pertama. 

Tabel 1.2 

Signifier 

(penanda) 

Signified 

(petanda) 

Denotative sign (tanda denotatif) 

CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

CONNOTATIEF SIGNIFIED 

(PETANDA KONOTATIF) 
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CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 

 

Peta Kerja Tanda Roland Barthes 

Sumber : Alex Sobur, 2006. Semiotika Komunikasi, PT Remaja Rosdakarya Bandung 

 Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan 

petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif adalah juga penanda konotatif (4). 

Jadi dalam konsep Barthes tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Dalam kerangka 

Barthes, konotasi identik dentgan operasi ideologi, yang disebut sebgaia “mitos” dan berfungsi 

untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku 

dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, 

dan tanda. Namun sebagai suatu sistem yang uni, mitos dibangun oleh sistem pemaknaan yang 

telah ada sebelumnya atau dengan kata lain mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tataran 

kedua. Di dalam mitos pula sebuah petanda dapat memiliki beberapa petanda. Berikut adalah 

table analisis data yang telah dimodifikasi dari tabel Roland Barthes : 

Tabel 1.3 Signifier-Signified 

Penanda Petanda 

  

 

 Pada tabel pertama ini, peneliti akan mengklasifikasikan mana-mana saja dari unit 

analaisis yang berupa bahasa penampilan, bahasa komposisi, bahasa karakter angle kamera dan 
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audio (telah dibahas pada bab 1 bagian unit analisis) yang masuk dalam kategori penanda atau 

petanda. Setelah diklasifikasikan ke dalam tabel penanda atau petanda, berbagai unit analisis 

tersebut kemudian akan dijadikan satu dan diterjemahkan makna denotatifnya ke dalam tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.4 Denotative Sign 

Tanda Makna Denotatif 

  

 

 Setelah melalui tahap pemaknaan yang pertama pada tabel denotative-sign, peneliti 

kemudian akan memisahkan kembali unit-unit analisis tersebut ke dalam dua tabel yaitu tabel 

connotative-signifier dan tabel denotative-signifier (tahap pemaknaan kedua). Pada kedua tabel 

ini, unit-unit analisis yang telah dipisahkan akan dicari makna konotatifnya sehingga dapat 

diolah dengan mudah untuk mendapatkan makna konotatif dari kesatuan scene/shot yang diteliti. 

Berikut tabel connotative-signifier dan tabel denotative-signifier : 

Tabel 1.5 Connotative-Signifier 

Penanda Penanda Konotatif 
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Tabel 1.6 Connotative-Signified 

Petanda Petanda Konotatif 

  

 Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unit-unit analisis yang telah diklasifikasikan 

ini kemudian akan dianalisis sehingga peneliti dapat menemukan makna konotatif dari kesatuan 

scene/shot yang diteliti yang berupa connotattive sign. Setelah selesai menganalisa satu persatu 

unit analisis yang terdapat di setiap scene/shot yang ada pada film animasi Si Ikin, peneliti akan 

lebih mudah untuk melihat dan menemukan makna simbol-simbol kota Surabaya yang ada pada 

film yang ditayangkan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


