
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

      Perkembangan dunia perfilman yang semakin pesat ini telah membantu dalam 

memberikan pemahaman tentang realitas yang berada di masyarakat. Sebuah karya 

film telah menyajikan miniatur-miniatur kehidupan manusia yang terekam dengan 

berbagai proses. Berbagai realitas tersebut antara lain: persoalan keluarga, percintaan, 

kekerasan, bahkan hingga ke mitos-mitos yang terdapat dalam masyarakat. 

     Dalam perkembangannya, film dengan wajahnya sebagai produk hiburan 

didalamnya terdapat konstruksi nilai-nilai budaya dengan kepentingan untuk 

mempengaruhi dan membentuk masyarakat sesuai dengan muatan pesan yang 

dibawa. Dengan begitu khalayak benar-benar ditempatkan dalam posisi segala 

kejadian dan peristiwa yang disuguhkan seolah-olah penonton ikut merasakan dan 

menjadi bagian didalamnya. Apakah dalam hal ini tidak ada kepentingan lain selain 

mengajak khalayak merasakan seolah-olah menjadi bagian di dalamnya? Ternyata 

tidak. Sebenarnya kepentingan paling utama adalah nilai-nilai yang terkandung 

didalamnya bisa diimplementasikan oleh khalayak dalam berkehidupan. 

     Film sebagai salah satu bentuk media massa yang dipandang mampung memenuhi 

permintaan dan selera masyarakat akan hiburan dikala penat dalam menghadapi 

aktifitas kehidupan sehari-hari. Film sebagai sarana baru yang digunakan untuk 

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



sajian teknis lainnya kepada masyarakat umum. Film merupakan suatu gambaran 

kehidupan manusia dari berbagai sisi dan dinamika kehidupan masyarakat yang 

direkam dalam sebuah media berupa pita, selluloid, piringan hitam, compact disk atau 

bahan lainnya. 

     Di era yang serba digital saat ini, atau yang sering dikenl dengan digital imaging 

era. Media massa sudah dipenuhi dengan berbagai bentuk permainan tanda. 

Pengkonstruksian tanda tersebut sengaja diciptakan untuk mengubah citra pada 

penginderaan, sehingga akan memperoleh suatu maksud terselubung. Bentuk- bentuk 

visualisasi pesan seperti ini dapat ditemukan pada karya-karya lukisan, fotografi, 

film, iklan, dan karya-karya yang lainnya. Adapun salah satu sarana untuk 

mengungkapkan makna-makna tanda dibalik sebuah karya baik itu berupa lukisan, 

fotografi, film, maupun iklan adalah semiotika komunikasi visual. 

Manusia disebut pula sebagai mahluk homo symbolicum, yang artinya  adalah mahluk 

yang memerlukan simbol atau bentuk dalam berkomunikasi, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah bisa terlepas dari hal tersebut. 

Sebagai contohnya, tiap-tiap Negara memiliki bendera kebangsaan yang berfungsi 

sebagai simbol dari negaranya atau dalam hal lainnya, rambu lalu lintas yang ditulis 

dengan huruf “P” yang dicoret garis merah menandakan bahwa dilarang parkir. Dari 

simbol-simbol ini salah satu contoh cara manusia dalam berkomunikasi yang 

bertujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan. 

     Dari contoh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia membutuhkan tanda 

untuk menyampaikan informasi atau pesannya. Istilah semiotika atau semiotik, yang 



dimunculkan pada akhir abad ke-19 oleh filsuf aliran pragmatic Amerika, Charles 

Sanders Pierce, merujuk kepada “doktrin formal tentang tanda-tanda: tak hanya 

bahasa dan sitem komunikasi yang tersusun oleh tanda-tanda, melainkan dunia itu 

sendiri pun-sejauh terkait dengan pikiran manusia-seluruhnya terdiri atas tanda-tanda 

karena, jika tidak begitu, manusia tidak akan menjalin hubungannya dengan realitas. 

Bahasa itu sendiri merupan sistem tanda yang paling fundamental bagi manusia, 

sedangkan tanda-tanda nonverbalseperti gerak-gerik, bentuk-bentuk pakaian, serta 

beraneka praktik sosial konvensional lainnya, dapat dipandang sebagai sejenis bahasa 

yang tersusun dari tanda-tanda bermakna yang dikomunikasikan berdasarkan relasi-

relasi. (Sobur, 2009:13) 

     Berdasarkan dari penjelasan di atas maka salah satu bentuk pengaplikasian ilmu 

semiotika antara lain dalam pembuatan sebuah karya film, karena film merupakan 

salah satu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar dan suara dalam 

proses penyampaian pesannya. Apabila dikaji melalui media massa, film termasuk 

dalam jajaran seni yang ditopang oleh industri hiburan yang menawarkan impian 

kepada penonton yang ikut menunjang lahirnya karya film. Sebagai sebuah produk 

budaya universal, cara bertutur dalam film pada prinsipnya adalah perkembangan dari 

seni pentas atau seni pertunjukkan, sedangkan secara teknis penyajian merupakan 

perkembangan dari bidang fotografi. Dari sisi lain sebuah film tidak terlepas dari 

persoalan isi cerita yang dipaparkan melalui media visual. Media visual dipandang 

paling efektif, karena dapat diterima oleh semua orang dengan mengabaikan tingkat 

pendidikan, usia, dan kecerdasan. (Sumarno, 1996:26). 



     Sebagai salah satu contoh media visual, film Khalifah ini, menceritakan konflik 

yang ada dalam diri seorang prempuan yang memutuskan untuk bercadar. Khalifah 

(Marsha Timothy) adalah seorang perempuan pekerja di salon kecantikan, yang 

kemudian dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang pria bernama Rasyid (Indra 

Herlambang). Pernikahan itu dilakuakkan karena Khalifah ingin membantu 

kehidupan ayah dan adiknya.Sebagai seorang istri, Khalifah bertekad akan mengabdi 

kepada suaminya. Namun, ternyata Rasyid menganut ajaran Islam yang “keras”. Atas 

dorongan Rasyid, Khalifah pun mulai mengenakan jilbab di awal pernikahan. 

Bahkan, ketika Khalifah mengalami keguguran, Rasyid meminta Khalifah 

menggunakan cadar. Bagi Rasyid peristiwa itu adalah peringatan dari Allah SWT 

untuk menutup keseluruhan aurat di tubuh termasuk wajahnya.Khalifah pun menuruti 

permintaan Rasyid, walaupun ayah Khalifah kurang setuju dengan cadar yang 

dikenakannya. Perubahan penampilan yang drastis membuat setiap orang yang 

ditemui Khalifah memandang sinis padanya. Bahkan, ia pun dicap sebagai istri 

teroris. (cekricek.co.id) 

     Dalam potongan cerita diatas menggambarkan seorang wanita yang mengalami 

perubahan dalam hidupnya setelah menikah, terutama setelah ia memakai cadar. 

Keberadaan wanita bercadar sering dianggap masyarakat sebagai istri teroris. Apalagi 

sejak adanya berita pada tanggal 13 Mei 2010 yaitu penggrebekan yang dilakukan 

Densus 88 terhadap pelaku yang diduga teroris di Jl Al Falah Rt 02/04 Kampung 

Babakan Jati, Cikampek Timur, Karawang, Jawa Barat, ternyata ada satu perempuan 

bercadar yang dibekuk. (pastinews.com). Hal ini semakin membuat masyarakat 



berfikir bahwa perempuan bercadar adalah istri seorang teroris dan menimbulkan 

penderitaan bagi pengguna pakaian cadar.  

     Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk pencitraan perempuan 

bercadar dalam film Khalifah dengan judul penelitian “Citra Perempuan Bercadar 

dalam Film (Analisis Semiotika pada Film Khalifah Karya Nurman Hakim 

Tahun 2011)) 

B.  Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 

“Apa makna tanda pada citra perempuan bercadar dalam film Khalifah karya Nurman 

Hakim (2011)?” 

C. Tujuan Penelitian 

      Untuk mengetahui citra perempuan bercadar dalam film Khalifah Karya Nurman 

Hakim (2011). 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malng umumnya dan 

mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya yang tertarik pada penelitian semiotika 

dan berhubungan dengan perempuan dan pakaian cadar. Sehingga dapat 

memberikan wawasan sekaligus referensi bagi peneliti lain ketika melakukan 

penelitian sejenis berkaitan dengan semiotika, perempuan dan pakaian cadar. 



2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lain dari  

simbol-simbol atau tanda-tanda yang ada yang akhirnya mendapatkan sebuah 

penjelasan mengenai citra perempuan bercadar ditengah masyarakat. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Citra  

      Citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan 

pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan. Untuk mengetahui citra seseorang 

terhadap suatu objek dapat diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. 

Sedangkan Frank Jefkins mengartikan citra sebagai kesan, gambaran atau impresi 

yang tepat (sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya) mengenai berbagai kebijakan, 

personel, produk, atau jasa-jasa suatu organisasi atau perusahaan.  

      Citra terbentuk berdasarkan pengetahuan berdasarkan pengetahuan dan informasi-

informasi yang diterima seseorang. Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan 

perilaku tertentu, tetapi cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra 

kita tentang lingkungan (Danasaputra, 1995:34-35).  (Soleh Soemirat & Elvinaro 

Ardianto,2005: 115-117). 

1.1. Jenis Citra 

      Frank Jefkins, dalam bukunya public Relations (1984) dan buku lainnya essential 

of Public Relations (1998) mengemukakan jenis citra antara lain: 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Frank_Jefkins&action=edit&redlink=1


1. Mirror Image (Citra Bayangan). Citra ini melekat pada orang dalam atau 

anggota-anggota organisas, biasanya adalah pemimpinnya mengenai 

anggapan pihak luar tentang organisasinya. Dalam kalimat lain, citra 

bayangan adalah citra yang dianut oleh orang dalam mengenai pandangan 

luar, terhadap organisasinya. Citra ini seringkali tidak tepat, bahkan hanya 

sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak memadainya informasi, 

pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh kalangan dalam 

organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak luar. Dalam 

situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai kita. 

2. Current Image (Citra yang Berlaku). Citra yang berlaku adalah suatu citra 

atau pandangan yang dianut oleh pihak-pihak luar mengenai suatu 

organisasi. Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh banyak-sedikitnya 

informasi yang dimiliki oleh mereka yang mempercayainya. 

3. Multiple Image (Citra Majemuk) yaitu adanya image yang bermacam-

macam dari publiknya terhadap organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh 

mereka yang mewakili organisasi kita dengan tingkah laku yang berbeda-

beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas organisasi kita. 

4. Corporate Image (Citra Perusahaan). Apa yang dimaksud dengan citra 

perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 

bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya. 

5. Wish Image (Citra Yang Diharapkan). Citra harapan adalah suatu citra 

yang diinginkan oleh pihak manajemen atau suatu organisasi. Citra yang 



diharapkn biasanya dirumuskan dan diterapkan untuk sesuatu yang relatif 

baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang memadai 

mengenainya. (Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto, 2005:117). 

1.2. Komponen Citra 

      Empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan sebagai citra individu 

terhadap rangsang. Ini disebut sebagai ”picture in our head” oleh Walter Lipman. 

Empat komponen tersebut dapat diartikan sebagai: 

1. Persepsi. Diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan 

yang dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, 

individu akan memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan 

pengalamannya mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi itulah 

yang dapat melanjutkan proses pembentukan citra. 

2. Kognisi. Yaitu suatu keyakinan diri individu terhadap stimulus. 

Keyakinan ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang 

tersebut, sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang 

cukup yang dapat memengaruhi perkembangan informasinya. 

3. Motif. Adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. 



4. Sikap. Adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, 

tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara 

tertentu. (Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto,2005:115-116). 

2. Perempuan Bercadar dalam Masyarakat secara Umum  

      Cadar belakangan ini semakin naik daun, tidak saja di luar negeri namun juga di 

dalam negeri. Jika Perancis secara resmi memberlakukan undang-undang anti cadar, 

menurut hemat dan pendapat pribadi, memang sebaiknya perempuan bercadar 

tersebut mematuhi pemerintah dimana mereka tinggal. Suka atau tidak suka, mereka 

tinggal di negara orang lain. Sebagai warga negara yang baik, mereka harus taat 

hukum dan sudah sepantasnya mematuhi peraturan pemerintah. Tidak mudah 

memang untuk melepaskan cadar bagi mereka yang sudah terbiasa memakainya. 

      Di Indonesia sendiri, setali tiga uang. Cadar lebih dilihat sebagai sesuatu yang 

negatif dan pantas dicurigai dan sudah selayaknya dimata-mati. Hal ini kemungkinan 

dikaitkan dengan aksi terorisme. Menyedihkan memang. To make a matter worse, 

para tersangka yang 'dituduh' sebagai gerombolan teroris rata-rata mempunyai istri 

yang kebetulan bercadar. Klop sudah, cadar identik dengan terorisme. Masyarakat 

terlanjur beropini, citra yang sangat berlawanan sekali dengan kenyataan yang ada. 

Padahal belum tentu mereka seburuk dengan apa yang dicitrakan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Objek
http://id.wikipedia.org/wiki/Ide


      Terorisme bisa terjadi dimanapun, dari berbagai latar belakang agama, seribu satu 

alasan yang menjustifikasi atau berbagai up bringing dan latar belakang budaya. 

Terlalu gegabah mengidentikkan terorisme dengan Islam, terlebih dengan perempuan 

bercadar. Cadar tidak ada hubungannya dengan aksi terorisme.Selama ini, 

propaganda-propaganda dunia yang berkaitan dengan Islam lebih banyak 

menyudutkan Islam. Dan lebih parah, ditambah dengan perilaku sebagian kecil 

kalangan Islam yang tidak berinisiatif memperbaiki citra agama,. Meraka malah 

makin memperkeruh suasana dengan tindakan-tindakan yang mencoreng agama atau 

melakukan kekerasan dengan dalih agama. (kolomkita.detik.com) 

3. Hukum Menggunakan Cadar 

     Masalah kewajiban memakai cadar sebenarnya tidak disepakati oleh para ulama. 

Maka wajarlah bila kita sering mendapati adanya sebagian ulama yang 

mewajibkannya dengan didukung dengan sederet dalil dan hujjah. Namun kita juga 

tidak asing dengan pendapat yang mengatakan bahwa cadar itu bukanlah kewajiban. 

Pendapat yang kedua ini pun biasanya diikuti dengan sederet dalil dan hujjah juga. 

Dalam kajian ini, marilah kita telusuri masing-masing pendapat itu dan berkenalan 

dengan dali dan hujjah yang mereka ajukan. 

     Sehingga kita bisa memiliki wawasan dalam memasuki wilayah ini secara 

bashirah dan wa`yu yang sepenuhnya. Tujuannya bukan mencari titik perbedaan dan 

berselisih pendapat, melainkan untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang 



dasar isitmbath kedua pendapat ini agar kita bisa berbaik sangka dan tetap menjaga 

hubunngan baik dengan kedua belah pihak. (elflujuky.blogspot.com)  

3. Film Sebagai Komunikasi Massa 

      Seperti yang kita lihat sekarang film merupakan media komunikasi massa yang 

merupakan hasil eksekusi audio dan visual yang menyampaikan pesan kepada 

khalayak yang tidak sedikit jumlahnya. Seperti kita tau bahwa film merupakan bagian 

dari media massa serta melihat fungsi media massa sebagaimana yang dijelaskan 

Dennis McQuail (1989: 70). 

A. Informasi  

1.  Menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat 

dan dunia. 

2.  Menunjukkan hubungan kekuasaan. 

3.  Memudahkan inovasi, adaptasi dan kemajuan. 

B. Korelasi  

1.  Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan  

informasi. 

2.  Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. 

3.  Melakukan sosialisasi. 

4.  Mengkoordinasi beberapa kegiatan. 

5.  Membentuk kesepakatan. 

6.  Menetukan urusan prioritas dan memberikan status relatif. 

C. Kesinambungan  



1.  Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan 

khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru. 

2.  Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 

D. Hiburan  

1.  Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana rileksasi. 

2.  Meredakan ketegangan sosial. 

E. Mobilisasi  

1. Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, pembangunan   

ekonomi, pekerjaan dan dalam bidang agama. 

     Kemunculan karya seni saat ini sangat beragam, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bahwa dengan pengaruh tersebut akan besar pula keinginan penikmat 

film untuk sesegera mungkin memberikan sebuah penghargaan secara pribadi 

maupun kolektif. Karya seni yang membutuhkan apresiasi dari penikmatnya itu, 

dapat berupa karya seni musik, seni sastra, seni rupa, dan film. Pada umumnya 

apresiasi dilakukan oleh orang yang terlebih dahulu ingin mengenal bagaimana 

sebuah karya seni itu diwujudkan, baru kemudian memberikan penghargaan. Jadi 

apresiasi seni merupakan langkah awal menuju ke kritik seni (Sumarno, 1996:2). 

4.1. Jenis Film (genre film) 

     Film merupakan sebuah alat untuk menyampaikan pesan efektif dalam 

mempengaruhi khalayak agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dengan daya pikat 

audio-visual-nya yang begitu menyenangkan untuk dinikmati, film terasa dekat 



dengan kita. Oleh karenanya, film selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat 

melalui muatan pesan-pesannya (Sobur, 2003:127). 

     Pada dasarnya genre atau jenis film ada bermacam-macam. Sebenarnya tidak ada 

maksud tersendiri dengan pemisahan tersebut namun secara tidak langsung dengan 

hadirnya film dengan karakter-karakter tertentu, memunculkan pengelompokkan 

tersebut. Beberapa genre film menurut Widagdo & Winastwan Gora S. (2004: 26-27) 

yaitu: 

1. Laga (action) adalah film yang mengetengahkan tentang perjuangan 

hidup dengan bumbu utama keahlian setiap tokoh untuk bertahan 

dengan pertarungan hingga akhir cerita. Seringkali aktor dan artisnya 

mempunyai skill khusus dan berbadan sehat, kekar, dan atletis. 

2. Humor (comedi) adalah film yang mengandalkan kelucuan sebagai 

faktor peyajian utama. Genre film ini tergolong film yang paling 

disenangi, dan merambah segala segmentasi usia penonton. Namun, 

termasuk paling sulit dalam menyajikannya, bila kurang waspada 

komedi yang ditawarkan terjebak humor yang sleptick, terkesan 

memaksa penonton dengan kelucuan yang dibuat-buat. 

3. Drama (roman) adalah genre film yang popular di kalangan masyrakat 

penikmat film. Faktor perasaan dan kehidupan nyata ditawarkan 

dengan beralaskan senjata simpati dan empati penonton terhadap apa 

yang diceritakan dan apa yang disuguhkan. Kunci utama kesuksesan 



film drama (roman) ini, yaitu tema-tema klasik permasalahan yang tak 

pernah terjawab. 

4. Misteri (horror) adalah sebuah genre khusus dalam dunia perfilman. 

Dikatakan genre khusus karena bahasannya sempit dan berkisar pada 

hal yang itu-itu saja. Namun, genre film ini mendapat perhatian lebih 

dari penggemarnya. Hal ini disebabkan oleh keingintahuan manusia 

pada sebuah dunia yang membuat mereka selalu bertanya-tanya, 

tentang apa yang sebenarnya terjadi di alam dunia lain tersebut, seperti 

yang kita ketahui bahwa hanya manusia tertentu yang dapat 

menyelami relung-relung yang paling dalam dari dunia lain. 

     Beragam genre film ini memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda, namun 

semua jenis film ini dapat dikatakan mempunyai satu sasaran yang sama, yaitu 

menarik perhatian audiens terhadap muatan masalah-masalah yang dikandungnya. 

Pada dasarnya, film dapat dikelompokkan kedalam dua pembagian besar, yaitu 

kategori film cerita dan non cerita. Tetapi, dalam perkembangannya film cerita dan 

non cerita ini saling mempengaruhi dan melahirkan berbagai jenis film yang memiliki 

ciri, gaya dan corak masing-masing, antara lain: 

1. Film Cerita 

Adalah film yang diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan 

oleh aktor dan aktris. Pada umumnya film cerita bersifat komersial, yaitu  

bertujuan untuk dipertontonkan di bioskop dengan harga karcis tertentu dan 

diputar di televisi dengan dukungan sponsor iklan tertentu. Contoh film cerita: 



film drama, film horror, film fiksi, ilmiah, komedi, laga, musikal dan lain-

lain. 

2. Film Non Cerita 

Film non cerita merupakan film yang mengambil realita/kenyataan sebagai 

subyeknya. Pada mulanya hanya ada dua tipe film non cerita ini yakni yang 

termasuk diantaranya adalah: 

a) Film Faktual: pada umumnya hanya menampilkan fakta, kamera hanya 

sekedar merekam peristiwa. Biasanya film jenis ini hadir dalam bentuk 

film cerita dan film dokumentasi. 

b) Film Dokumenter: adalah wahana yang tepat untuk mengungkapkan 

realitas, menstimuli perubahan. Jadi, yang terpenting adalah menunjukkan 

realitas kepada masyarakat secara normal. Menurut Joris Ivens, seorang 

pembuat film dokumenter punya rasa partisipasi langsung dengan 

persoalan-persoalan penting dunia, suatu pengalaman yang sulit dialami 

oleh pembuat yang paling sadar sekalipun di studio (Maselli, 1996: 14). 

3. Film Eksperimental dan Film Animasi 

a) Film Eksperimental adalah film yang tidak dibuat dengan kaidah-kaidah 

pembuatan film yang lazim. Tujuannya untuk mengadakan 

eksperimentasi dan mencari cara-cara pengucapan baru melalui film. 

b) Film Animasi adalah film yang memanfaatkan gambar atau lukisan 

maupun benda-benda mati yang lain seperti boneka, meja dan kursi yang 

bisa dihidupkan dengan teknik aimasi. 



     Adapun ketentuan-ketentuan menurut Effendy (2003:226) yang barangkali dapat 

dipergunakan untuk menentukan kriteria-kriteria dari sebuah film berkualitas atau 

bermutu, antara lain sebagai berikut: 

1) Memenuhi tri fungsi film, pada dasarnya film mempunyai tiga 

fungsi pokok yaitu menghibur, mendidik serta fungsi 

menerangkan. Ketika seseorang menonton film, pada 

kenyataannya mereka itu ingin mendapatkan suatu hiburan yang 

berbeda. Hal ini dikarenakan aktifitas manusia yang sangat padat, 

sehingga mereka meluangkan waktu senggangnya untuk itu. 

2) Konstruktif, film yang bersifat konstruktif adalah film yang 

menonjolkan peran aktor-aktornya serba negatif, sehingga hal itu 

sangat mudah untuk ditiru oleh masyarakat terutama kalangan 

remaja. 

3) Artistik, Etis dan Logis, film memang haruslah mempunyai nilai 

artistik dibandingkan dengan karya seni lainnya. Oleh karena itu, 

unsur kelogisan dirasa penting dalam sebuah film untuk 

memberikan wacana yang positif terhadap masyarakat. 

4) Persuasif, film yang bersifat persuasif adalah film yang 

mengandung ajakan secara halus, dalam ajakan berpartisipasi 

terutama dalam pembangunan. Seringkali ajakan tersebut berasal 

dari program sosialisasi pemerintah tentang suatu topik. 

 



4.2. Unsur-Unsur dalam Film 

     Proses pembuatan film melibatkan sejumlah keahlian tenaga kreatif sehingga 

dapat menghasilkan suatu keutuhan dalam kerja sama satu tim. Perpaduan antara 

sejumlah keahlian ini merupakan syarat utama bagi lahirnya film yang baik. Menurut 

Marselli Sumarno (1996: 34-43) terdapat beberapa unsur dalam pembuatan film 

antara lain: 

a) Sutradara 

Sutradara adalah seorang yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

pembuatan sebuah film yang meliputi pengaturan dan pengarahan kepada 

kerabat kerja dan pemeran. Ia memimpin pembuatan film tentang 

bagaimana yang harus tampak oleh penonton. Adapun tanggung jawab 

seorang sutradara meliputi aspek kreatif, baik interpretatif maupun teknis, 

dari sebuah film produksi. Selain mengatur laku di depan kamera, suara, 

pencahayaan, dan hal-hal lainnya yang bertujuan pada hasil akhir sebuah 

karya film. 

b) Penulis Skenario 

Penulis skenario adalah orang yang memiliki kemampuan dalam 

pembuatan transkripsi naskah film dalam bentuk tulisan. Tugas dari 

seorang penulis adalah membangun cerita yang baik dan logis. 

Karakterisasi tokoh terungkap dengan jelas, penjabaran ide tertuang 

dengan jelas melalui jalan cerita, perwatakan dan bahasa. Dialog-dialog 



disusun dengan bahasa yang hidup dan sesuai dengan karakterisasi tokoh-

tokohnya.  

c) Penata Fotografi 

Penata fotografi atau yang biasa disebut dengan juru kamera adalah tangan 

kanan sutradara dalam kerja lapangan. Ia bekerja bersama sutradara untuk 

menentukan jenis-jenis pengambilan shot. Termasuk menentukan jenis 

lensa (normal, tele, wide atau zoom) maupun filter yang akan digunakan. 

Seorang penata fotografi bertugas membuat komposisi-komposisi dari 

subyek yang nantinya akan direkam. 

d) Penyunting  

Atau yang biasa disebut dengan editor, bertugas menyusun hasil syuting 

hingga membentuk pengertian cerita. Bekerja di bawah pengawasan 

sutradara tanpa mematikan, kreatifitas , sebab bekerja berdasarkan suatu 

konsepsi. 

e) Penata Artistik 

Tata artistik berarti penyusunan segala sesuatu yang melatarbelakangi 

cerita film, yakni menyangkut pemikiran tentang setting karena setting 

harus memberikan informasi yang lengkap tentang peristiwa yang sedang 

disaksikan penonton. Setting merupakan tempat berlangsungnya cerita 

film. 

 

 



f) Penata Suara 

Tata suara dikerjakan di studio suara, yang bekerjanya di bantu dengan 

tenaga pendamping seperti perekam suara di lapangan maupun di studio. 

Fungsi suara yang terpokok memberikan informasi lewat dialog dan 

narasi. Fungsi penting lainnya dengan menjaga kesinambungan suara dan 

gambar. 

g) Penata Musik 

Menata paduan bunyi (yang bukan efek suara) yang mampu menambah 

nilai dramatik dari sebuah film. Adapun beberapa fungsi dari musik film, 

antara lain: 

a. Membantu merangkai adegan 

b. Menutupi kelemahan atau cacat dalam film 

c. Menunjukkan suasana batin tokoh-tokoh utama film 

d. Menunjukkan suasana waktu dan tempat 

e. Mengiringi suasana kemunculan susuanan kerabat kerja dan nama 

pendukung produksi (credit title)  

f. Mengiringi adegan dengan ritme cepat 

g. Mengantisipasi adegan mendatang dan membentuk ketegangan 

dramatik 

h. Menegaskan karakter 

h) Pemeran  



Seseorang yang mampu dan pandai membawakan diri sendiri dan tingkah 

laku maupun ekspresi emosi dengan mimik dari orang lain (tanpa terlepas 

dari bantuan make up) (Marselli S; 1996: 31-79). 

     Film merupakan salah satu media penyampaian pesan melalui bahasa film, yang 

kemudian dibangun melalui kode-kode tertentu hingga dapat menghasilkan 

perpaduan gambar yang sedemikian rupa, sehingga khalayak pun akan mengetahui 

maksud dari gambar-gambar yang disajikan dari film tersebut. 

     Di dalam film komunikasi yang terjadi hanya satu arah yaitu hanya kepada 

audiens atau penonton, sehingga untuk menyampaikan amanat dalam film tersebut 

maka, dibutuhkan suatu media. Oleh karena itu dari dalam bahasa film terdapat tiga 

faktor utama yang mendasari, antara lain: 

a. Gambar/Visual 

Gambar/visual dalam sebuah karya film berfungsi sebagai sarana yang 

utama. Oleh karena itu untuk menanamkan suatu informasi, maka 

kemampuan dalam penyampaian melalui media gambar ini harus 

diandalkan. 

b. Suara/Audio 

Suara disini berfungsi sebagai sarana penguat/penunjang dalam 

mempertegas informasi yang disampaikan melalu bahasa gambar. 

c. Keterbatasan Waktu 

Faktor keterbatasan waktu ini yang mengikat dan membatasi kedua sarana 

bahasa film di atas. Oleh karena keterbatasan waktu ini maka hanya 



informasi yang penting saja diberikan kepada penonton. (Bayu. W & 

Winastwan. G; 2004: 2-3) 

     Adapun bahasa-bahasa dalam film lainnya yang berhubungan dengan teknik-

teknik dalam pengambilan gambar/ shooting, antara lain:  

a. Extreme Close up 

Pengambilan gambar yang memusat pada salah satu bagian tubuh atau aksi 

yang mendukung informasi peristiwa dari jalinan alur cerita. 

b. Close Up 

Pengambilan gambar pada jarak yang sangat dekat dengan subyek, 

sehingga gambar yang dihasilkan subyek memenuhi ruang frame. Teknik 

ini memilki makna yaitu menunjukkan suatu keintiman; gambar memilki 

efek yang kuat sehingga menimbulkan perasaan emosional karena audiens 

hanya melihat pada satu titik interest, audiens dituntut untuk memahami 

kondisi objek. 

c. Medium Close Up 

Pengambilan gambar dengan komposisi framing subyek lebih jauh dari 

close up namun lebih dekat dari medium shot. 

d. Medium Shot 

Pegambilan gambar subyek kurang lebih setengah badan. Pemaknaan dari 

teknik ini yaitu mengenai hubungan umum; audiens diajak untuk sekedar 

mengenal objek dengan menggambarkan sedikit suasana dari arah tujuan 

cameraman. 



e. Medium Full Shot 

Atau yang biasa disebut dengan knee shot. Pengambilan gambar ini 

memberi batasan framing tokoh hingga kira-kira tiga perempat dari ukuran 

tubuhnya, hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dari 

sambungan peristiwa aksi tokoh tersebut, misalnya setelah berdiri 

kemudian tokoh membungkuk mengambil sesuatu di bawah kakinya. 

f. Full Shot 

Pengambilan gambar subyek secara utuh mulai dari kepala hingga kakinya. 

Pengambilan gambar dengan teknik ini memiliki makna sebagai adanya 

suatu hubungan sosial, subyek utama berinteraksi dengan subyek lain, 

interakasi tersebut menimbulkan aktivitas sosial tertentu. 

 

g. Medium Long Shot 

Framing kamera dengan mengikutsetakan setting sebagai pendukung 

suasana. 

h. Long Shot 

Pengambilan gambar dengan luas ruang pandangnya lebih lebar disbanding 

medium long shot dan lebih sempit disbanding extreme long shot. Teknik 

ini memiliki makna yaitu lingkup dan jarak;  audiens diajak untuk melihat 

keseluruhan objek dan sekitarnya. Mengenal subyek dan aktivitasnya 

berdasarkan lingkup setting yang mengelilinginya. 

i. Zoom In/Out 



Pemaknaan sebagai observasi/ fokus; audiens diarahkan dan dipusatkan 

pada objek utama. Unsur lain disekeliling subyek berfungsi sebagai 

pelengkap makna. 

j. Panning Left/Right 

Teknik ini tidak menunjukkan makna tertentu, hanya digunakan 

menunjukkan sekitar objek. Pada gerakan ini posisi kamera tetap berada di 

tempat dan hanya lensa yang digerakkan ke kanan dan ke kiri. 

k. Tilting Up/Down 

Teknik inipun tidak memaknakan sesuatu, sama halnya dengan panning, 

posisi kamera tetap berada di tempat dan hanya lensa yang bergerak ke atas 

atau ke bawah. 

 

l. Follow  

Pemaknaannya yaitu gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak 

searah. 

m. Track In/Out 

Pemaknaannya yaitu gerakan kamera yang mengikuti objek yang bergerak 

bebas/tidak satu arah. 

n. Framing  

Pemaknaannya yaitu menggunakan objek tertentu/ lain dalam 

memfokuskan objek utama, bisa di belakang (background) atau didepan 

objek lain tersebut (foreground).  



o. Back Light Shot 

Pemaknaannya yaitu pengambilan gambar terhadap objek yang kurang 

terang, sementara di luar ruangan cukup banyak pencahayaan. Digunakan 

dalam menggambarkan kemisteriusan atau kegelisahan dan kesepian. 

p. Reflection 

Teknik ini memiliki makna yaitu pengambilan gambar tidak langsung pada 

objeknya tetapi kearah kaca atau sesuatu yang dapat memantulkan 

bayangan ke objek. Berkesan sesuatu yang hening atau sedih dengan alur 

flash back. 

q. Point Of View (PoV) 

Pemaknaan dari teknik ini yaitu kamera berfungsi sebagai sudut pandang 

pelaku atau menjadi lawan bicara dari pelaku. 

r. Over Shoulder (OS) 

Pemaknaan dari teknik ini yaitu pengambilan adegan dialog dua orang 

pemain. Teknik pengambilan ini dilakukan dari belakang bahu masing-

masing pemain. 

s. Extreme Long Shot 

Pengambilan gambar dimana subyek telihat sangat jauh, di sini setting 

ruang yg melatar belakangi ikut berperan. (Bayu. W & Winastwan. G; 

2004: 55-63). 

     Di dalam pembuatan sebuah film, angel pun sangat berperan sebagai suatu 

pemaknaan yang terdapat di naskah film tersebut. Angel kamera dapat dibedakan 



menurut karakteristik gambar yang dihasilkan. Adapun jenis-jenis angel kamera 

antara lain:  

 Straight Angel, yaitu sudut pengambilan gambar yang normal, biasanya 

ketinggian kamera setinggi dada dan sering digunakan pada acara yang 

gambarnya tetap. Mengesankan situasi yang normal, bila pengambilan 

„straight angel‟ secara „zoom in‟ yang menggambarkan ekspresi wajah objek 

atau pemain dalam memainkan karakternya, sedangkan pengambilan 

„straight angel‟ secara „zoom out‟ menggambarkan secara penyeluruh 

ekspresi gerak tubuh dari objek atau pemain. 

 High Angel, yaitu pengambilan gambar dari tempat yang lebih tinggi dari 

objek. Sehingga berkesan objek jadi mengecil. Hal ini akan memberikan 

kepada penonton suatu kesan dramatis bahwa objek bernilai „kerdil‟. 

 Low Angel, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat yang letaknya lebih 

rendah dari objek. Hal ini membuat seseorang Nampak mempunyai kekuatan 

yang menonjol sehingga akan terlihat kekuasaannya. 

 Eye Level, yaitu sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek, sudut 

pandang ini tidak memberikan kesan dramatis karena posisinya yang biasa-

biasa saja. Sudut ini hanya memperlihatkan tangkapan pandangan mata 

seseorang yang berdiri tepat tingginya dengan objek. 

 Frog Eye, yaitu sudut pengambilan gambar dengan ketinggian kamera 

sejajar dengan dasar kedudukan objek lebih rendah dari dasar objek. Teknik 



ini memperlihatkan objek yang berkesan sangat agung, berkuasa dan 

berwibawa. 

 Bird Eye, yaitu pengambilan gambar dengan ketinggian kamera diatas 

ketinggian objek. Teknik ini memperlihatkan lingkungan yang demikian luas 

dengan objek-objek lain berkesan lemah dan kecil. 

     Adapun faktor lainnya yang cukup substansial didalam pembuatan sebuah film 

adalah lighting (pencahayaan). Berdasarkan gaya tata cahayanya, lighting dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian, antara lain: 

a. High Key, yaitu pencahayaan yag cenderung terang dan cerah. Efeknya 

adalah kontras dan iluminasinya menyebar (difussed). 

b. Graduated Tonality, yaitu untuk menghilangkan efek nada bayangan yang 

bertahap, umumnya menggunakan cahaya yang lebih lemah. 

c. Low Key, yaitu pencahayaan yang menerangi objek hanya sebagia kecil 

saja dan lemah agar menghasilkan efek bayangan-bayangan yang gelap tapi 

bukan „underexposure‟. 

     Sedangkan berdasarkan fungsi tatat cahayanya, maka lighting dapat dibedakan 

menjadi tujuh bagian, antara lain: 

a. Key Light, yaitu sumber cahaya utama, yang diberikan kepada audiens 

yang berada di lokasi shooting tertentu. 

b. Set Light, yaitu untuk member iluminasi tembok dan furniture. 



c. Full Light, yaitu untuk mengisi bayangan yang ditimbulkan „key light‟, 

biasanya posisi di dekat kamera. 

d. Back Light, yaitu untuk memisahkan subyek dari „backgraound‟ atau biasa 

disebut dengan siluet. 

e. Kicker Light, hamper sama dengan „back light‟ tetapi penempatan 

posisinya ¾ di belakang subyek, berhadapan dengan „key light‟ dan lebih 

rendah d‟back light‟. 

f. Partical Light, yaitu lampu yang merupakan bagian dari set. 

g. Backdrop Light, yaitu iluminasi latar belakang. 

4.3. Warna Dalam Film 

      Dalam sebuah film maupun karya-karya visual lainnya, warna sangat berpengaruh 

dalam penentuan emosi tertentu, sebagai contoh adalah warna merah, sering dimaknai 

dengan kemarahan, dan kebencian. Namun dihal lain, warna merah bisa berarti 

semangat. Adapun beberapa arti warna marenurut Deddy Mulyana (2001;367-377), 

antara lain: 

 Warna merah berarti power atau kekuasaan, energi, kekuasaan, kehangatan, 

cinta, nafsu, melindungi, mempertahankan, menggairahkan, merangsang, 

menantang, melawan, memusuhi, seksualitas, agresi dan bahaya. 

 Merah orange melambangkan kamauan atau ambisi, sifatnya aktif, 

kehangatan, keseimbangan, energi, eksentrik dan optimis. Pengaruhnya 

berkemauan keras, penuh gairah dan dominasi. 



 Merah jambu melambangkan romantisme, feminimisme, sifatnya dalam 

kepasrahan, jenaka, dan menggemaskan. 

 Biru melambangkan kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, 

melindungi, mempertahankan, kalem, damai, tentram,nyaman, maskulin, 

kebersihan, keteraturan, ketenangan mempunyai efek menenangkan urat 

syaraf, tekanan darah, denyut nadi, tarikan nafas, sejuk dan damai. 

 Biru tua melambangkan perasaan yang mendalam. Sifatnya konsentrasi, 

kepercayaan, kooperatif, cerdas, perasa, setia, pasif, terhormat, depresi, 

lembut, menahan diri. Pengaruhnya tenang, bijaksana, tidak mudah 

tersinggung, banyak kawan dan dapat diandalkan. 

 Biru muda melambangkan elastisitas, dari ambisi, sifatnya bertahan, protektif, 

tidak berubah pikiran. Pengaruhnya keras kepala, teguh, berpendirian tetap. 

 Kuning melambangkan optimis,harapan, filosofi, ketidakjujuran, pengecut 

(untuk budaya barat), riang gembira, penghianatan. 

 Kuning tua melambangkan kegembiraan, mempunyai sifat-sifat leluasa, dan 

santai, senang menunda-nunda masalah, optimis, berubah-ubah tetapi penuh 

harapan dan terbuka. 

 Kuning muda melambangkan sportivitas yang eksentrik sifatnya toleran, 

menonjol, investigatif, ceria, bijaksana, pengaruhnya berubah-ubah sikap, 

dermawan, sulit dipercaya, pengecut. 



 Hijau melambangkan natural, alami, kalem, damai, tentram, sehat, 

keberuntungan, pembaharuan, perenungan, kepercayaan, 

keabadian,ketenangan, diasosiasikan, sebgai warna penyakit, rasa benci, racun 

dan cemburu. 

 Coklat melambangkan sifat membumi/ tanah, alami, daya tahan, kenyamanan, 

hangat, bersahabat dan kebersamaan. 

 Ungu/jingga melambangkan kebangsawanan, agung, keangkuhan, melankolis, 

misteri, spiritual, kekerasan, kurang teiti, penuh harapan, transformasi, 

melindungi, mempertahankan dan wibawa. 

 Abu-abu melambangkan kesetiaan, intelek, kesederhanaan, terang, sopan 

santun, rendah hati, ketidak pastian dan kesedihan. 

 Putih melambangkan kesucian, murni,spiritual, duka cita, memiliki karakter, 

positif, kebahagiaan dalam budaya barat. Mewah, cemerlang, sedehana, 

kebersihan, harapan, pemaaf, kekalahan, ketepatan, ketidakbersalahan, steril, 

dan kematian. 

 Hitam melambangkan kehidupan yang terhenti, kehancuran, kekeliruan, 

misteri, ketakutan, duka cita, kegelapan, diasosiasikan sebagai sikap negatif, 

keahlian, keanggunan, power, seksualitas, kecanggihan, patah hati, tidak 

bahagia, murung, menentang, melawan, memusuhi, berkuasa, kuat dan bagus 

sekali. 



 Orange melambangkan energi, keseimbnagan, kehangatan, tertekan, 

terganggu, bingung, menentang, melawan, memusuhi. 

5. Film Sebagai Kajian Semiotika 

      Semiotika adalah sebuah model dari ilmu pengetahuan sosial untuk memahami 

dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut tanda. 

Walaupun pada awalnya, semiotika berkembang dalam ilmu bahasa, tetapi kemudian 

berkembang pada disiplin ilmu lain seperti ilmu sosial dan ilmu komunikasi. Dengan 

demikian semiotika mempelajari hakikat keberadaan suatu tanda. (Sobur, 2001; 96). 

      Rolands Barthes mengatakan bahwa level makna yang berbeda, penandaan 

tingkat pertama (first-order signification) disebut denotasi, yang pada level ini tanda 

disebutkan tardiri dari signifier dan signified. Konotasi pada penanda tingkat kedua 

(second-order signification) menggunakan tanda denotasi (signifier dan signified)  

sebagai signifiernya.  

      Berdasarkan sistem Rolands Barthes tersebut berupaya untuk menggambarkan 

suatu pola (biasanya berdasarkan prinsip oposisi berlawanan) yang menurut dugaan 

mendasari teks cerita. Pertama, narasi disusun oleh beberapa fungsi (elemen) yang 

sangat penting dalam sebuah penciptaan cerita. Kedua, urutan peristiwa dalam sebuah 

narasi, sangat penting.  

      Terdapat logika dalam teks narasi, susunan elemen dalam cerita dapat  

mempengaruhi persepsi kita tentang arti  dari cerita tersebut,yang penting pula adalah 



tujuan yang harus diketahui dalam proses penyuntingan film tersebut (Berger, 1999: 

22-23). 

      Pada dasarnya, ada perbedaan antara denotasi dan konotasi dalam pengertian 

secara umum serta denotasi dan konotasi yang dimengerti oleh Barthes. Dalam 

pengertian umum, denotasi biasanya dimengerti sebagai makna harfiah, makna 

sesungguhnya, bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. 

Proses signifikan yang secara tradisional disebut sebagai denotasi ini biasanya 

mengacu kepada penggunaan bahasa dengan arti yang sesuai dengan apa yang 

terucap (Sobur, 2009: 70). 

      Akan tetapi dalam semiologi Rolands Barthes dan para pengikutnya, denotasi 

merupakan sistem signifikasi tingkat pertama, sementara konotasi merupakan tingkat 

kedua. Dalam hal ini denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna 

dan dengan demikian, sensor atau represi politis. Sebagai reaksi yang paling ekstrem 

melawan keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini. Barthes mencoba 

menyingkirkan dan menolaknya, baginya yang ada hanyalah konotasi semata-mata. 

Penolakan ini mungkin terasa berlebihan, namun ia tetap berguna sebagai sebuah 

koreksi atas kepercayaan makna harfiah merupakan sesuatu yang bersifat alamiah 

(Sobur, 2009: 70-71). 

      Di dalam mitos juga terdapat tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun 

sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu mata rantai 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 penanda (Sobur, 2009: 71). 

      Barthes juga memahami ideology sebagai kesadaran palsu yang membuat orang 

hidup dalam dunia imajinier dan ideal, meski realitas hidupnya yang sesungguhnya 

tidaklah demikian, ideologi ada selama kebudayaan itu ada. Kebudayaan 

mewujudkan dirinya di dalam teks-teks dan dengan demikian ideologi pun 

mewujudkan dirinya melaui berbagai kode yang merembes masuk kedalam teks 

dalam bentuk penanda-penanda penting, seperti, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-

lain. (Sobur, 2009: 71). 

      Jadi dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna 

tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi 

keberadaannya, sesungguhnya inilah sumbangan Barthes yang sangat berarti bagi 

penyempurnaan semiologi Saussure yang berhenti pada penandaan dalam tatanan 

denotatif (Sobur, 2009: 69). 

      Tanda-tanda ini adalah basis dari seluruh komunikasi. Kajian semiotika sampai 

sekarang telah membedakan dua jenis semiotika, yakni semiotika komunikasi dan 

semiotika signifikansi. Kajian semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang 

produksi tanda. 

      Hampir semua pernyataan manusia yang ditujukan kepada orang lain dalam 

bentuk tanda dan simbolik. Dalam proses komunikasi misalnya, hubungan antar 

pihak-pihak yang turut serta dalam proses komunikasi ditentukan oleh simbol yang 

digunakan. Kemunculan simbol ini sebenarnya memberikan sedikit keharusan kepada 



manusia agar mempunyai pemahaman yang mendalam atas simbol itu sendiri. Pada 

dasarnya, simbol itu tercipta dari konseptualisasi manusia untuk memaknai simbol 

tersebut. Jadi, tidak ada sebuah kesalahan yang fatal ketika orang yang satu dengan 

lainnya akan berbeda pemaknaannya terhadap satu objek yang sama. 

      Simbol dapat dinyatakan dalam bentuk bahasa verbal maupun non verbal. Simbol 

membawa sebuah pernyataan dan diberi makna oleh penerimanya. Seperti halnya 

dalam film, sutradara (komunikator) menyampaikan pesan film (dalam bentuk 

simbol), kemudian penonton (komunikan) memaknai pesan (simbol) tersebut.seirama 

dengan itu, hasil karya seni juga banyak memberi isyarat yang mengandung arti. 

Salah satunya adalah artifak, artifak seringkali menunjukkan status dan identitas diri 

seseorang atau suatu suku bangsa, dan hal itu merupakan bentuk representasi dari 

keyakinan bersama (Cangara: 2003: 119). 

      Menurut Zoest dalam Sobur (2009: 128)  film dibangun dengan tanda-tanda 

semata. Dengan demikian, jelas bahwa film dengan visualisasinya dibangun 

berdasarkan tanda-tanda yang memiliki tanda di dalamnya. Semiotik untuk studi 

media massa dalam hal ini film bukan hanya sebagai teori tetapi juga digunakan 

sebagai metode analisis. Dimana film mengandung banyak tanda-tanda penuh makna 

yang dapat ditelusuri maknanya secara mendalam. Oleh Alex Sobur dijelaskan bahwa 

semiotika menjadi pendekatan penting dalam teori media pada akhir tahun 1960-an 

yang merupakan karya Roland Barthes.  

      Menurut Roland Barthes semiotika adalah “ilmu mengenai bentuk (form)”. 

Menurut Inglis dalam Alex Sobur menjelaskan bahwa studi ini mengkaji signifikasi 



yang terpisah dari isinya (content). Semiotika tidak hanya meneliti mengenai signifier 

dan signified, tetapi juga hubungan yang mengikat mereka yaitu “tanda” yang 

berhubungan secara keseluruhan (Sobur, 2001: 123). Jadi, semiotika dapat melihat 

makna lebih dalam arti sebuah film yang terbentuk atas penanda dan petanda serta 

hubungan keduanya secara keseluruhan. Dengan begitu akan didapatkan kesatuan 

makna yang utuh. 

      Film memiliki sejarah yang panjang dalam kajian para ahli komunikasi. Oey 

Hong Lee dalam Sobur (2009: 126) menyatakan bahwa: 

“film sebagai alat komunikasi massa kedua yang muncul di dunia, 

mempunyai masa pertumbuhannya pada akhir abad ke-19, dengan 

perkataan lain pada waktu unsure-unsur yang merintangi surat kabar 

sudah dibikin lenyap. Ini berarti bahwa dari permulaan sejarahnya film 

dengan lebih mudahnya dapat menjadi alat komunikasi yang sejati, 

karena ia tidak memiliki unsure-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial 

dan demografi yang merintangi kemajuan surat kabar pada masa 

pertumbuhannya pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19”. 

 

      Oey Hong Lee pun mengatakan bahwa film mencapai puncaknya diantara Perang 

Dunia I dan Perang Dunia II, namun telah merosot tajam setelah tahun 1945, seiring 

dengan munculnya medium televisi.  

      Film memiliki kekuatan sebagai media penyampai pesan. Artinya bahwa film 

selalu mempengaruhi dan membentuk masyarakat berdasarkan muatan pesan 

(message) dibaliknya, tanpa pernah berlaku sebaliknya. Kritik yang muncul terhadap 

perspektif ini didasarkan atas argumen bahwa film adalah potret dari masyarakat 

dimana film tersebut dibuat. Film selalu merekam realitas yang tumbuh dan 



berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar 

(Irawanto dalam Sobur 2004; 127). 

      Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis struktural dan 

semiotika. Van Zoest mengatakan dalam Sobur (2009: 128) bahwa: 

“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”. 

 

      Hal penting yang terdapat dalam film adalah suara (musik film maupun musik 

yang mengiringi gambar) dan gambar. Dalam hal ini, suara dan gambar merupakan 

suatu kesatuan yang termasuk ke dalam sistem tanda yang saling bekerja sama 

dengan baik. Dalam upaya mencapai efek yang diharapkan. Adapun sistem semiotika 

yang lebih penting dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-

tanda yang menggambarkan sesuatu (Sobur 2009; 128). 

      Dengan demikian dapat dikatakan bahwa film memiliki kekhususan sendiri dalam 

proses penyampaian pesannya. Yaitu melalui tanda-tanda yang berupa suara dan 

gambar maupun tanda-tanda ikonis lainnya yang saling bekerja sama, sehingga dapat 

menjadi satu kesatuan. 

6. Pakaian dalam Semiotika 

      Setiap bentuk dan jenis pakaian apa pun yang mereka kenakan, baik secara 

gambling maupun samar-samar, akan menyampaikan penanda sosial (social signals) 

tentang si pemakainya. Menurut Desmond Morris (1997), sekurangnya ada tiga 

fungsi mendasar pakaian yang dikenakan manusia, yakni “memberikan kenyamanan, 



sopan santun, dan pamer (display).” Semua pakaian dengan segala modelnya, seperti 

yang dikemukakan Thorsten Veblen dalam bukunya theory of the Leisure Cless 

(dikutip Hayakawa dalam Mulyana dan Rakhmat, ed., 1996:97), adalah simbolik: 

bahan, potongan, dan hiasannya antara lain ditentukan oleh pertimbangan-

pertimbangan mengenai kehangatan, kenyamanan, dan kepraktisannya. Semakin 

bagus pakaian kita, semakin terbatas kebebasan kita untuk bertindak. Sulaman yang 

rumit, bahan yang mudah rusak, kemeja yang dikanji, sepatu bertumit tinggi, kuku 

yang panjang dan bercat, dan yang sejenisnya, merupakan sarana untuk kelas orang 

kaya untuk melambangkan, antara lain, bahwa mereka tidak perlu bekerja agar 

mereka dapat hidup. Sebaliknya, orang-orang yang tidak kaya, dengan meniru 

symbol-simbol kekayaan ini, melambangkan pendirian mereka bahwa, meskipun 

mereka bekerja keras untuk hidup, mereka jua sebaik orang lain. (Sobur,2009: 170-

171). 

      Pakaian merupakan „bahasa diam‟ (silent language) yang berkomunikasi melalui 

pemakaian symbol-simbol verbal. Goffman (dalam Jusuf, 2001:82) menyebut simbol-

simbol semacam itu sebagai “sign-vehicles‟ atau „cues‟ yang menyeleksi status yang 

akan diterapkan kepada seseorang dan menyatakan tentang cara-cara orang lain 

memperlakukan mereka. Jalan pintas visual terhadap persepsi seseorang akan 

membuat kita mampu mengkategorikan seorang individu dan menyiapkan suatu 

perangkat untuk dipergunakan dalam melakukan interaksi berikutnya. (Sobur, 2009: 

171). 



7. Semiotika Roland Barthes 

      Semiotik, atau dalam istilah Barthes semiologi, pada dasarnya hendak 

mempelajari bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hak (things). 

Memaknai  (so signifity) dalam hal ini tidak dapat dicampuradukkan dengan 

mengkomunikasikan (to communicate). Memaknai berarti bahwa objek-objek tidak 

hanya membawa informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak 

dikomunikasikan, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. 

      Salah satu wilayah penting yang dirambah Barthez dalam studinya tentang tanda 

adalah peran pembaca (the reader). Konotasi, walaupun merupakan sifat asli tanda, 

membutuhkan keaktifan pembaca agar dapat berfungsi. Barthes secara lugas 

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

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

disebut dengan konotatif. (Sobur 2004; 68). 

7.1 Kategori Roland Barthes 

      Semiologi Roland Barthes lebih mengacu pada Saussure atau yang biasa disebut 

dengan penganut Saussurian, yaitu semiologi yang menyelidiki hubungan penanda 

dan petanda pada sebuah hubungan yang mengarah pada sebuah kesamaan, sehingga 

bukan salah satu yang membawa pada yang lainnya, tetapi korelasi yang menyatukan 

keduanya. 

      Barthes pun memiliki ciri khas dalam semiologinya yaitu terletak pada mitos 

yang terbentuk setelah sistem tanda penandaan, sehingga tanda tersebut dapat 

menjadi penanda baru yang kemudian memiliki penandaan petanda kedua yang 



membentuk tanda baru konstruksi, dengan kata lain bahwa penandaan pertama adalah 

bahasa dan yang kedua adalah mitos. 

      Di dalam memahami sebuah makna Barthes pun membuat sebuah model yang 

sistematis. Fokus perhatiannya lebih tertuju pada gagasan tentang signifikasi dan 

tahap yang terangkai dalam beberapa bentuk. Adapun tabel semiotika Barthes adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Tabel Semiotika Barthes 

 

 

 

 

 

Sumber: Sobur (2009; 69) 

      Gambar ini menjelaskan signifikasi tahapan pertama merupakan hubungan antara 

signifier dan signified di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal Barthez 

menyebutnya dengan denotasi, yaitu makna sebenarnya dari tanda itu sendiri, 

sedangkan konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan 

signifikasi tahapan yang kedua. 

      Hal ini memberikan gambaran interaksi yang dapat terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi dari audiens serta nilai-nilai kebudayaan, pada signifikasi 

tahapan kedua yang berhubungan dengan isi tanda bekerja melalui mitos (Myth). 

2. Signified (petanda) 1.Signifier (penanda) 

3. Denotatif Sign (tanda denotative ) 

4. Connotative Signifier (penanda konotatif) 5. Connotative Signified (petanda 

konotatif) 

6. Connotative Sign (tanda konotatif) 



Mitos adalah bagian dari kebudayaan yang menjelaskan atau memahami beberapa 

aspek tentang realitas atau gejala, dan juga merupakan produk kelas sosial yang sudah 

mempunyai suatu dominasi mitos yang didalamnya terdapat pola tiga dimensi yaitu 

penanda, petanda, dan tanda. Namun sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun 

oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya atau sebuah petanda yang 

memiliki beberapa petanda. (Barthes, 2007:295). 

      Semiotika dapat memilki teks dimana tanda-tanda terkondifikasi di dalam sebuah 

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

berita, iklan, film, fashion, fiksi, puisi dan drama. Film sebagai sebuah teks yang 

merupakan rangkaian sistem tanda yang terorganisir menurut kode-kode yang 

merefleksikan nilai-nilai tertentu, menekankan pesan sistem tanda dalam konstruksi 

realitas di balik ideologi film, sehingga makna pun dapat dibangun di dalam tanda-

tanda yang terorganisir dan saling dihubungkan satu sama lain. 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretatif 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode analisis data tanpa menggunakan nilai 

atau angka, melainkan dalam bentuk simbol (verbal dan non verbal). Metode yang 

digunakan adalah analisis semiotika yang mengacu pada teori Roland Barthes, agar 

mendapatkan pemahaman tentang makna tanda-tanda dalam penelitian yang dianggap 

relevan. 

2. Ruang Lingkup 



      Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tampilan beberapa scene dari film 

“Khalifah”, yang memvisualkan respon orang terhadap pemeran utama, saat memakai 

cadar dan saat tidak memakai cadar.  

3. Unit Analisis Penelitian 

      Unit analisis terkecil yang akan diamati dan diinterpretasikan oleh peneliti dan 

yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahasa penampilan termasuk didalamnya ekspressi dan penggambaran 

ilustrasi dari tindakan seseorang dalam ilustrasi atau yang disebut dengan 

acting/gesture/body language. 

2. Bahasa komposisi (unsure visual) termasuk di dalamnya blocing dan 

setting , background, costum, dan warna yang muncul dalam scene  yang 

diamati. 

3. Bahasa karakter angel kamera, seperti till up, panning dll. 

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

tersebut pada scene-scene tertentu, dan juga pada lirik lagu yang ada pada 

film. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan pengumpulan data 

dokumentasi yaitu dengan meng-copy VCD film kemudian diambil beberapa scene 

yang dianggap mewakili, dari potongan scene tersebut kemudian di-convert  menjadi 

file “JPEG”. 



      Sedangkan sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari 

kepustakaan yang ada, baik berupa buku, jurnal, internet, maupun bahan tertulis 

lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

5. Analisis Data 

      Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotik Roland Barthes. Adapun yang 

digunakan sebagai teknik analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan 

makna perempuan dan mitos-mitos yang terdapat di dalamnya melalui unsur audio 

visual yang terdapat dalam film. 

      Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pengelompokan dan 

pengolahan sesuai dengan fokus data, yakni data yang layak dan mewakili. Langkah 

selanjutnya adalah data dimaknai secara denotatif dan konotatif yang menurut 

Barthez bahwa setiap topik dianggap memperlihatkan sesuatu yang menarik dan 

penting mengenai suatu kebudayaan. Dengan demikian maka akan terlihat jelas 

hubungan yang akan menggambarkan kekuatan penyimpulan. 

      Langkah yang terakhir adalah memaparkan mitos yang tersirat dalam 

pembungkusan tanda. Secara panjang lebar Barthes mengulas apa yang sering disebut 

sebagai sistem pemaknaan tataran kedua, yang dibangun diatas sistem lain yang telah 

ada sebelumnya. Sistem kedua ini disebut Barthez sebagai konotatif, yang di dalam 

Mythologies-nya secara tegas ia bedakan dari denotatif atau sistem pemaknaan tataran 

pertama.  

      Berikut adalah peta tentang bagaimana tanda bekerja milik Barthes: 

Tabel 1.2 



PETA TANDA ROLAN BARTHES 

 

 

 

 

 

Sumber: Sobur (2009: 69) 

      Dari peta Barthes diatas dapat 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, didalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak 

sekedar memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda 

denotatif yang dapat melandasi keberadaannya. Dalam kerangka Barthes, konotasi 

identik dengan operasi ideologi yang disebutnya sebagai „mitos‟ dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai yang berlaku dalam 

periode tertentu. (Sobur 2009: 71). 

      Dengan tujuan untuk mempermudah pengklasifikasian dalam pemaknaan tanda 

maka dibuatlah tabel sebagai berikut ini: 

 

Tabel 1.3 

Tabel Kerja Analisis 

1. SIGNIFIED 

(PETANDA) 
1. SIGNIFIER 

(PENANDA) 

3.  DENNOTATIVE SIGN (PENANDA DENOTATIF 

5.CONNOTATIVE 

SIGNIFIED (PETANDA 

KONOTATIF) 

4.  DENNOTATIF SIGNIFIER  

(PENANDA DENOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 



 

 

 

 

Scene VISUAL AUDIO 

Setting  Type Shot Wardrobe Lighting dialog Voice 

Over 

Sound 

Effect 

 

 

       


