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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah bisa menghindari 

fenomena-fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dijadikan 

sebagai sebuah ide dasar dalam produksi media massa. Selain itu manusia juga 

membutuhkan adanya hiburan dan juga informasi yang secara cepat dapat 

disajikan melalui teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi menyajikan 

berbagai menu kebutuhan manusia dimanapun berada dan kapanpun itu. Baik 

melalui media cetak (seperti: koran, majalah, tabloid, buku, dll), ataupun melalui 

media elektronik (seperti : radio, televisi, film, dll).  Marshall-McLuhan dalam 

Little John (2009; 405 ) menyatakan dengan “global village”, media komunikasi 

modern memungkinkan jutaan orang diseluruh dunia untuk selalu terhubung. 

Sedangkan George Gerbner menyebutkan pentingnya media massa sebagai 

kemampuan untuk menciptakan masyarakat, menjelaskan masalah, memberikan 

referensi umum, dan memindahkan perhatian. Media memiliki fungsi yang sangat 

kompleks untuk melengkapi kehidupan manusia. Selain sebagai sumber 

informasi, media juga digunakan sebagai alat untuk menyalurkan berbagai macam 

ekspresi dan kreativitas.  

Hal ini dibuktikan dalam riset yang dilakukan oleh Edelman Trust 

Barometer 2011 menyebutkan media di Indonesia mendapatkan tingkat 

kepercayaan tertinggi dari publik konsumen media yang menjadi responden, yakni 
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80 persen. Tingginya tingkat kepercayaan itu memberi pengaruh bagi industri 

media di Indonesia, terutama di tengah persaingan adanya model konvergensi 

media di industri ini. Angka kepercayaan publik kepada media ini tertinggi di 

dunia. Rata-rata dunia mencatat angka 53 persen, sedangkan regional Asia Pasifik 

mencatat angka tingkat kepercayaan publik 62 persen. Survei Edelman Trust 

melibatkan 30.000 responden konsumen media di 25 negara. Di Indonesia sendiri, 

Edelman melibatkan 1.000 responden, 200 diantaranya kalangan elit konsumen 

media. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Asosiasi Televisi Swasta 

Indonesia (ATVSI) Erick Thohir pada tanggal 2 februari 2012, adalah sebagai 

berikut: 

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa, lepas dari beragam kritik kepada 

media, lembaga ini masih menduduki posisi teratas dalam kepercayaan 

publik". 

 

 Yang dimaksud dengan media dalam survei Edelman terutama adalah media 

tradisional yakni televisi, radio dan koran. Menurut data Nielsen mengenai 

konsumsi media di Indonesia 2011, televisi masih menjadi rujukan sumber 

informasi, yakni 95 persen, disusul radio 27 persen dan koran harian 13 persen. 

Internet (media cyber) menunjukkan peningkatan dengan tingkat konsumsi 24 

persen, 60 persen di antaranya diakses melalui telpon seluler.  

Hal ini sudah terlihat jelas bahwa teknologi komunikasi dan informasi 

merupakan salah satu sendi kehidupan manusia modern yang berkembang dengan 

sangat cepat. Hal tersebut tentu saja turut mempengaruhi dan merubah cara 

manusia berkomunikasi. Berkat kontribusi ARPA (Advanced Research Project 

Agency – Departemen Pertahanan Amerika Serikat), internet dapat ditemukan. 
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Dan kini, internet merupakan salah satu sarana berkomunikasi dan bertukar 

informasi yang efektif dan efisien. Beragam fasilitas ditawarkan oleh internet, 

diantaranya; IRC (Internet Relay Chat; mIRC, x-chat, dsb), Instant Messaging 

(Yahoo Messenger, Windows Live, dsb), E-Mail (Electronic Mail), WWW 

(World Wide Web), VoIP (Voice over Internet Protocol; Skype, dsb), dan lain 

sebagainya. Ditambah lagi dengan semakin berkembangnya platform Web 2.0. 

Beragam platform Web 2.0 diantaranya; Blog, situs-situs social networking 

(Facebook, Multiply, Friendster, dsb), hingga platform micro-blogging (Plurk, 

Twitter, dsb). Selain itu telah banyak situs-situs konvensional yang kini mulai 

beralih ke platform Web 2.0. Derasnya penetrasi internet di masyarakat, tak pelak 

lagi turut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tersebut. Khususnya cara 

mereka berkomunikasi antara satu sama lain.  

David Greenfield, Ph.D, dari Center for Internet Behavior telah mengadakan 

studi bersama ABC News.com, menyatakan bahwa setiap layanan yang disajikan 

di dunia maya memiliki pengaruh yang unik terhadap keadaan psikologis, yang 

tentu saja turut berdampak pada kehidupan dunia nyata para penggunanya. 

Mungkin individu yang terbebaskan belum dilihat sebagai ancaman terhadap 

tatanan sosial dan politik, tetapi perlu digarisbawahi bahwa kehidupan sosial 

secara online membuktikan bahwa telah terjadi interaksi dan atmosfer komunitas 

yang terlaksana secara intens. Oleh karena itu, seperti yang telah dipaparkan, 

internet dapat merepresentasikan bentuk „ruang publik‟ yang muncul secara baru 

terhadap semua aspek dunia sosial dapat terjadi. Internet dapat menyuguhkan 

kehadiran yang terlihat bahkan fokus pada berbagai minoritas. 

http://www.facebook.com/
http://www.multiply.com/
http://www.friendster.com/
http://www.plurk.com/
http://www.twitter.com/
http://abcnews.go.com/
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Yang kerap dilakukan oleh media massa tersebut, merupakan sebuah 

penggambaran atau representasi yang ada dalam masyarakat kita sendiri. 

Representasi yang berarti penggambaran, berasal dari bahasa Inggris berasal 

dengan kata dasar “represent” yang maknanya “stand for” yang artinya bertindak 

sebagai “perlambang” atas sesuatu. Konsep representasi merujuk pada bagaimana 

seseorang, sekelompok, atau sebuah gagasan yang ditampilkan dalam media 

massa. 

Menurut Struat Hall, representasi merupakan salah satu praktek penting yang 

memproduksi kebudayaan. Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, dan 

menyangkut “pengalaman berbagi”. Seseorang dikatakan berasal dari kebudayaan 

yang sama dengan orang lain, jika manusia - manusia yang ada dalam suatu 

tempat membagi pengalaman yang sama, membagi kode-kode kebudayaan yang 

sama, berbicara dalam “bahasa” yang sama, dan saling berbagi konsep –konsep 

yang sama. Representasi menunjuk baik pada proses maupun produk dari 

pemaknaan suatu tanda. Representasi juga bisa berarti proses perubahan konsep-

konsep ideologi yang abstrak dalam bentuk – bentuk yang kongkret. Begitu juga 

pandangan hidup kita tentang cinta, dan lain-lain akan tampak dari hal-hal yang 

praktis juga. Representasi adalah konsep yang digunakan dalam proses sosial 

pemaknaan melalui sistem penandaan yang tersedia: dialog, tulisan, video, film, 

fotografi, dsb. Jadi secara ringkas representasi dapat diartikan produksi makna 

melalui bahasa (http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm). 

Sedangkan salah satu media komunikasi massa yang sangat menarik untuk 

diperbincangkan karena dapat merepresentasikan realitas adalah film. Film yang 

http://kunci.or.id/esai/nws/04/representasi.htm
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merupakan serangkaian gambar  bergerak yang membentuk suatu cerita atau juga 

biasa disebut Movie atau video. Film sangat diminati banyak orang selain sebagai 

hiburan dan penyalur pesan, film juga memiliki pengaruh emosional yang kuat, 

selain itu film juga sebagai alat yang mampu menghubungkan penonton dengan 

pengalaman yang terpampang melalui bahasa gambar. Seperti yang dikemukakan 

oleh Graeme Turner dalam Irawanto (1999: 14-15) menyatakan bahwa ia menolak 

perspektif film yang melihat film sebagai refleksi masyarakat. Karena film tidak 

hanya melihat dan “memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas saja. 

Tetapi  film merupakan representasi dari realitas, yang dapat membentuk dan 

“menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi, serta ideologi 

dari kebudayaan. Selain sebagai media massa audio visual, film juga bisa menjadi 

media yang efektif dalam pembelajaran masyarakat. Karena film memiliki 

kemampuan mengantar pesan secara unik (McQuail, 1987:14). Film atau motion 

picture berkembang dengan pesat yang semula hanya film bisu menjadi film 

berbicara sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Javandalasta 

2011:1) 

Film memiliki beberapa jenis, diantaranya; film dokumenter, film cerita 

pendek, dan film panjang. Selain itu, film juga memiliki beberapa genre 

diantaranya adalah action-laga, comedy-humor, dll. Begitu pula dari sudut 

pengambilan gambar, teknik editing yang baik serta gerakan-gerakan kamera yang 

dinamis menjadikan film sebagai media hiburan yang sangat menarik untuk 

dinikmati. 
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Dalam sejarah perkembangannya, film pertama kali dikenalkan kepada publik 

Amerika Serikat  adalah The Life Of An An American Fireman dan The Great 

Train Robbery yang dibuat oleh Edwin pada tahun 1903. Dalam catatan sejarah 

perfilman di indonesia, film yang pertama kali diputar yang berjudul “Lady Van 

Java” yang diproduksi di Bandung pada tahun 1926 oleh David. Pada tahun 

1927/1928 Krueger Corporation memproduksi film “Eulis Atji” dan sampai tahun 

1930 (Ardianto, 2004:135). Menurut (http://ngomongin-film-

indonesia.blogspot.com/p/archive.html yang diakses pada tanggal 25 Januari 2012 

pkl. 22:56 WIB) menyatakan bahwa dunia perfilman Indonesia sendiri, sempat 

mengalami mati suri sebab kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat 

krisis moneter akhir tahun 1998. Namun sejak tahun 1999, perfilman nasional 

telah bangun dari mati surinya yang ditandai dengan munculnya film Kisah 

Veronika, Menantang Nafsu, Petualangan Sherina, Puisi Tak Terkuburkan. Sejak 

saat itu banyak sekali film-film yang dibuat dan ditayangkan ditanah air.  

 Dengan mengangkat tema serta isyu yang sedang marak diperbincangkan 

dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia, sehingga film ini menerima 

penghargaan piala citra sebagai tata sinematografi terbaik pada tahun 2010 di 

ajang Festival Film Indonesia. 

Oleh karena itu, film i know what you did on facebook ini merupakan film 

bertemakan sosial media yang dikaitkan dengan cinta, persahabatan dan 

perselingkuhan yang saat ini sudah menjamur diseluruh belahan dunia. Seperti 

temanya sosial media, maka dalam film ini, facebook dihadirkan sebagai media 

yang dapat dikatakan aktif dalam penyampaian pesan dari pemain satu ke pemain  

http://ngomongin-film-indonesia.blogspot.com/p/archive.html
http://ngomongin-film-indonesia.blogspot.com/p/archive.html
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lainnya. Dan tentu saja pengambilan gambarnya tak jauh-jauh dari laptop dan 

blackberry yang merupakan gaya hidup dari anak muda zaman sekarang, sehingga 

metode penceritaannya pun adalah melalui layar laptop, layar blackberry, dan 

tentu saja chat serta wall-to-wall di facebook itu sendiri. Selain hal tersebut, 

unsur-unsur psikologi kepribadian dari film ini terlihat sangat kental serta menarik 

untuk dikaji.  

Jadi, sebagai media komunikasi massa yang memiliki kekuasaan pandang dan 

dengar, film dapat menyampaikan pesan dari sutradara kepada penonton atau 

masyarakat luas. Pesan tersebut berupa simbol-simbol atau kode-kode yang 

menggambarkan pesan itu sendiri. Simbol-simbol atau kode-kode tersebut berupa 

audio dan visual. Simbol-simbol yang terdapat dalam film ini memiliki makna 

tersendiri, baik yang berasal dari pembuat film maupun yang menonton film 

tersebut. Karena pada dasarnya manusia itu adalah sebuah simbol. Salah satu sifat 

dasar manusia adalah memiliki kemampuan mengartikan simbol. Manusia 

memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan simbol-simbol. Film mampu 

menampilkan realitas kedua yang tidak luput dari permainan simbol-simbol dalam 

proses komunikasi antar filmmaker dan penonton. 

Cerita sederhana selayaknya dalam kehidupan nyata ini digambarkan oleh 

sutradara dalam beberapa gambar yang menarik untuk diteliti. Selain itu terdapat 

pemaknaan lain yang dapat diperoleh, seperti dengan warna gambar dan angle-

angle sinematografinya yang dapat dikatakan tidak biasa. Misalnya saja, adegan 

ribut-ribut, di mana memperlihatkan pergerakan kamera selayaknya timbangan, 
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yang mencari tingkat kestabilan. Sehingga film ini dapat dikatakan dapat  

mengungkap bagaimana sebenarnya fenomena sosial yang ada dimasyarakat. 

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa film I Know What You Did On 

Facebook ini juga memiliki beberapa tanda yang dapat dikaji oleh peneliti. 

Sedangkan tanda itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

sesuatu yang lain. Dari sekian banyak pandangan mengenai tanda, berikut 

beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. 

Berdasarkan pandangan Ferdinand de Saussure, tanda-tanda disusun dari dua 

elemen, yaitu aspek citra tentang bunyi ( semacam kata atau representasi visual ) 

dan sebuah konsep dimana citra bunyi disandarkan. Sedangkan Charles Sanders 

Pierce menyatakan bahwa tanda-tanda berkaitan dengan obyek-obyek yang 

menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab akibat dengan tanda-

tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut. Ia 

menggunakan istilah ikon (kesamaannya), indeks (hubungan sebab akibat), dan 

simbol (asosiasi konvensional). Berger (2005:15). Perbedaan dari pernyataan 

diatas adalah jika pernyataan Saussure tentang penanda dan petanda merupakan 

kunci dari model analisis semiologi, maka trikotomi Pierce adalah kunci 

keanalisis semiotik. Kedua pemikiran ini berkaitan dengan tanda-tanda dan 

penanda-penanda, namun keduanya memiliki perspektif yang berbeda. 

Sedangkan semiologi, merupakan kata yang dipergunakan untuk menyebutkan 

sistem tanda oleh Roland Barthes yang merupakan pengikut dari Saussure. Istilah 

semiologi, pada dasarnya hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan 
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(humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai (to sinify) dalam hal ini tidak 

dapat dicampuradukkan dengan mengkomunikasikan (to communicate). Maka 

dari itu ia memberi gagasan tentang dua tatanan pertandaan : yaitu denotasi dan 

konotasi. Denotasi memiliki sifat langsung yang merupakan makna khusus yang 

terdapat dalam sebuah tanda, dan pada intinya dapat disebut sebagai gambaran 

sebuah petanda. Sedangkan konotasi akan dihubungkan dengan interaksi yang 

berlangsung ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan 

juga nilai-nilai budaya. Jadi sebagai contoh, denotasi adalah apa yang difoto, 

sedangkan konotasi adalah bagaimana kita memfotonya. Secara khusus dapat 

dikatakan pendekatan Barthes ini tertuju kepada sejenis tuturan (speech) yang 

disebutnya sebagai mitos. 

Maka dari sinilah, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan dan 

mengangkatnya menjadi judul skripsi yakni “Kekacauan batas dunia maya dan 

dunia nyata (Analisis Semiotik Terhadap Film “ I Know What You Did On 

Facebook” Karya Awy Suryadi ) “. 

B. Perumusan masalah 

Banyak sekali penggunaan dan penggambaran mengenai tingkah laku dalam 

film I KNOW WHAT YOU DID ON FACEBOOK. Berdasarkan penjelasan yang 

sudah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah keterkaitan antara dunia 

maya dengan dunia nyata yang terjadi dalam film I Know What You Did On 

Facebook karya Awy Suryadi ?  
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C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai 

makna dibalik tanda dalam film “I KNOW WHAT YOU DID ON FACEBOOK ”, 

menurut analisis semiotika dari Roland Barthes yang ditinjau dari segi akting dan 

juga dialog pada film. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Akademis : Hasil dari penelitian ini secara akademisi dapat memberikan 

kontribusi literatur tentang penelitian film dengan menggunakan analisis semiotik 

bagi mahasiswa ataupun mahasiswi ilmu komunikasi khususnya dalam bidang 

audio visual serta memberi kontribusi pemikiran dalam dunia ilmu pengetahuan 

serta mampu memperkenalkan apresiasi film “ I Know What You Did On 

Facebook” 

2. Praktis : Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa Ilmu  komunikasi khususnya Universitas Muhammadiyah Malang dan 

masyarakat pada umumnya sebagai bahan masukan yang dapat memperluas 

wawasan agar lebih kritis lagi dalam menonton dan menilai sebuah film. 

3. Teoritis : Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang audio visual 

khususnya fungsi – fungsi dari teori yang sudah didapat selama dan masa 

perkuliahan serta untuk menambah wawasan atau cakrwala khususnya konsentrasi 

audio visual baik dimasyarakat atau di dunia perfilman. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E. 1. Representasi Dalam Film 

Menurut Stuart Hall (2002:63) dalam bukunya Representation: Cultural 

Representations and Signifiying Practices, representsi merupakan produksi makna 

melalui bahasa. Representasi merupakan bagian penting dalam produksi dan 

pertukaran makna diantara para angota sebuah budaya. Menurut Hall ada dua 

proses representsi. Pertama, representasi mental. Yaitu konsep tentang “sesuatu” 

yang ada didalam kepala kita masing-masing ( peta konseptual). Kedua, bahasa. 

Mempunyai peran penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang 

ada di dalam kepala kita harus diterjemahkan dalam “bahasa” yang lazim, supaya 

kita dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang tentang tanda dan 

simbol-simbol tertentu (Juliastuti. 2006, [online], http://kunci.or.id/teks/.html). 

Konsep representasi pada penelitian ini merujuk pada pegertian tentang 

bagaimana seseorang, sebuah kelompok, atau sebuah gagasan ditunjukkan dalam 

media massa ( Eriyanto, 2001:113). Dalam film, alat-alat representasi tersebut 

bisa berupa narasi, cara berita, skenario, penokohan, dialog, dan beberapa unsur 

lain dalam film. 

E. 2. Pesan Film Melalui Tanda dan Simbol 

Film merupakan media komunikasi audio visual yang menyampaikan pesan 

melalui makna tanda. Oleh sebab itu, dalam proses komunikasi, film mengandung 

pesan dari sutradara/filmmaker yang tersampaikan melalui tanda-tanda yang 

http://kunci.or.id/teks/.html
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dikodekan melalui pesan dalam film itu sendiri, sehingga penonton dapat 

menerima pesan sesuai dengan interpretasi masing-masing. Proses komunikasi 

berlangsung dimana tanda-tanda yang dikodekan dalam film dapat menjadi 

sebuah pesan oleh penonton. Dalam Littlejohn (2009:408) menjelaskan bahwa 

film juga menyampaikan sebuah pesan melalui tanda yang memiliki hubungan 

jelas dengan apa yang sudah disampaikan atau diwakilinya. Dalam film terdapat 

banyak sekali simbol dan tanda yang dapat digunakan untuk mengkodekan pesan 

yang disampaikan. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja 

sama dengan baik untuk mencapai efek yang diharapkan. 

Kombinasi antara gambar dan suara tertuang sebagai gambaran realitas dalam 

masyarakat yang diangkat kembali oleh filmmaker. Gambaran realitas, kadang 

bukanlah makna sesungguhnya dalam kehidupan. Gambar yang dinamis dalam 

film merupakan ikonis bagi realitas yang dikonotasikannya. Pada akhirnya seluruh 

elemen dari makna (yang terdiri dari tanda, simbol, indeks, dan ikon) senantiasa 

akan dikonstruksikan kedalam konvensi sebuah barang khusus. 

Makna dari tanda dan simbol dalam film bisa didapat dari kombinasi yang 

baik antara unsur-unsur visual seperti bahasa, gambar atau visualisasi, teknik 

pengambikan gambar, angle, lighting, dan komposisi, serta unsur-unsur audio 

seperti dialog, music atau jingle, lagu, voice over, dan efek suara. Sehingga dapat 

memberi pemaknaan yang variatif dalam film. 
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E. 3. Budaya Cyber 

Dalam cultural studies budaya dipandang bersifat politis dalam pengertian 

yang sangat spesifik, yaitu sebagai ranah konflik dan pergumulan. Cultural studies 

dilihat sebagai situs penting bagi produksi dan reproduksi hubungan sosial dalam 

kehidupan manusia sehari-hari. Apa yang terasa dan terlihat hari ini, adalah 

munculnya sebuah kemasan baru hubungan sosial sebagai turunannya dari budaya 

populer yaitu kegemaran menggunakan media elektronik sebagai jalur perantara. 

Interaksi sosial dikemas dalam satu ruang tanpa batas, tersimulasikan dalam 

bentuk dimensi cyber yang maya. Sangatlah lumrah dikatakan bahwa internet 

memiliki kemampuan yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperkenalkan 

bentuk relasi sosial baru. Salah satu cara paling sering dalam mendeskripsikan 

karakter ini adalah melalui kebaruan „interaktivitas‟-nya.  

Internet pada dasarnya bersifat membebaskan, tidak berada di bawah 

beberapa kontrol yang tersentralisasi, internet benar-benar bisa menjadi sumber 

individu bebas dan kelompok kecil dalam dunia egalitarian yang di dalamnya 

individu tidak dirintangi oleh batasan-batasan yang ada. Terlebih lagi cyberspace 

(ruang maya) dilihat sebagai keterputusan yang membebaskan dari semua bentuk 

kekuasaan. Sehingga interpelasi yang ditawarkan kapitalisme lanjut bukanlah 

interpelasi yang dikira pembebasan cyber seperti baik-baiklah, atau patuhlah, 

melainkan sesuatu yang ditawarkan pembebasan cyber itu sendiri sebagai obat 

misalnya jadilah dirimu sendiri atau kemana kamu mau pergi hari ini ? Lakukan 

saja. 
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Apa yang diangkat internet bukanlah terutama janji keterputusan namun 

lebih pada peninjauan ulang isu masyarakat. Orang-orang sekarang menyalurkan, 

waktu luang, kehidupan kerja, dan bahkan kehidupan sosial secara online. Banyak 

interaksi, bahkan barangkali sebagian besar interaksi ini, terjadi diantara orang 

yang tidak bertemu secara berhadap-hadapan, namun sebagian interaksi tersebut 

terjadi dalam atmosfer komunitas yang intens. Dalam bukunya Tony Thwaites 

dkk, yang berjudul Introducing Cultural and Media Studies, memaparkan bahwa 

pada sebuah artikel terkenal pertama kali muncul pada 1933 dalam Vilage voice 

(surat kabar mingguan yang terbit di kota New York) melukiskan panjang lebar 

kemalangan sangat nyata dan pengertian kekejaman yang melanda MUD online 

ketika beberapa hacking software memperbolehkan seorang partisipan memaksa 

para persona online lainnya untuk menyerah pada aksi yang, seandainya aksi itu 

terjadi dalam dunia offline, hanya dapat ditafsirkan sebagai pemerkosaan.  

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, informasi hari ini 

telah semakin mudah dikomodifikasi dan dideformasi. Salah satunya adalah 

facebook, merupakan sebuah komunitas dalam kasus yang didalamnya para 

partisipan mengenali satu sama lainnya hanya melalui persona online yang 

seringkali sangat dan terbukti difantasikan, dan yang didalamnya para partisipan 

yang bermaterial fisiknya mungkin hidup setengah dunia jauhnya dari satu sama 

lainnya. Namun ketiadaan kontak secara berhadap-hadapan mungkin tidak 

relevan, ketika kontak semacam itu tidak dibutuhkan ataupun mewadai untuk 

pemahaman akan komunitas. Kita semua hidup dalam sesuatu yang disebut 

Benedict Anderson sebagai „komunitas imajiner‟ individu yang tidak pernah akan 
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kita temui, namun yang dengannya kita berbagi ikatan komunalitas yang sangat 

nyata, contoh yang jelas adalah bangsa. Disisi lain, kita biasanya tidak 

meraasakan pengertian yang besar akan komunitas dan orang-orang yang berdiri 

saling merapat dalam antrian untuk kasir otomatis. Komunitas pada umumnya 

adalah relasi imajinatif dalam pengertian ini, komunitas tidak menjadi bernilai 

kecil dengan kurangnya kontak secara berhadap-hadapan, dan bahkan mungkin 

dalam beberapa kasus diperkuat oleh itu. Berikut beberapa garis besar mengenai 

fenomena internet secara psikologis dan sosiologis terhadap kehidupan manusia 

modern: 

E. 3. 1. Nickname dan Alter-Ego  

Alter ego merupakan diri kedua, personalitas kedua atau orang lain dalam diri 

seseorang. Sedangkan nickname yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebuah 

nama yang biasa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang di dalam sebuah 

jaringan internet. Berbicara mengenai penggunaan nickname di dunia maya erat 

kaitannya dengan anonimitas. Dari penjelasan singkat diatas, dapat disimpulkan 

bahwa sangat tidak aneh dan tidak jarang, seseorang pengguna internet memiliki 

nickname lebih dari satu yang biasanya mereka gunakan secara bergantian pada 

saat-saat tertentu. Tidak jarang pula, ada yang memberikan sifat atau identitas 

tersendiri untuk tiap nickname yang ia gunakan. Sifat atau identitas itu bisa jadi 

sama persis, mirip, atau bahkan bertolak belakang dengan sifat atau identitas 

dirinya yang sebenarnya. Disinilah salah satu bentuk fleksibilitas sekaligus 
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ancaman dalam dunia maya karena seseorang dapat menjadi siapapun yang ia 

inginkan. 

Misalnya Hedi, seorang yang lugu dan low profile. Di dunia nyata, orang-

orang melihat keseharian Hedi sebagai seorang yang baik hati dan lugu. Namun 

ketika ia berhadapan dengan dunia maya, ia ternyata memiliki dua nickname yang 

ia gunakan pada saat yang berbeda. Salah satu nicknamenya bernama Hedi, 

menjadi dirinya yang lugu dan baik hati. Sedangkan nicknamenya yang lain 

bernama Jodi, yang justru menjadi eksperimental seksual dengan tekstual 

(sexting), atau gambar, hingga interaksi dengan orang asing dengan anonimitas. 

Dari contoh diatas, mungkin dapat kita simpulkan bahwa Hedi dan Jodi 

merupakan perwujudan alter-ego dari seorang Hedi. Salah satu alter-egonya 

bersifat liar sedangkan di lain sisi bersifat konserfativ, pendam, dan seperti tidak 

memiliki jiwa. Sebuah perpaduan yang unik dan menarik. 

E. 3. 2. Anonimitas 

Anonimitas di dunia maya memang tampak seperti dua sisi, di satu sisi 

anonimitas memberikan kepercayaan diri yang lebih kepada penggunanya, namun 

di sisi lain, anonimitas justru dapat disalahgunakan untuk kegiatan yang tidak 

seharusnya. Seperti pada ungkapan berikan topeng kepada seseorang, dan dia 

akan menunjukkan tampang aslinya. Memang tidak jarang seseorang dapat 

bertindak dengan begitu bebasnya di dunia maya dengan bermodalkan nickname, 

proxy, dan „perlengkapan penyamaran‟ lainnya. Anonimitas tidak selalu terkait 
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dengan nama maupun nickname. Anonimitas memiliki ruang lingkup yang luas. 

Tingkat anonimitas yang digunakan pengguna internet tentu berbeda antara 

seseorang dengan orang lain. Perlu diingat, di dunia maya, anda dapat menjadi 

Mr.Banana atau Jodi maupun si Monkey dengan kadar anonimitas yang anda 

tentukan sendiri. Hal ini berlaku bagi Doni, yang ditipu teman chatnya yang 

berkomitmen untuk saling membuka jati dirinya setelah ia membuka jati dirinya 

terlebih dahulu bahwa ia seorang gay. 

E. 3. 3. Jika Kehidupan Sosial di Dunia Nyata Pindah ke Dunia Maya 

Jika kehidupan sosial di dunia nyata pindah ke dunia maya. Terdengar lucu 

memang, namun dapat dibilang sebenarnya itulah tren yang saat ini semakin 

populer. Internet kini menjadi salah satu sarana interaksi sosial yang penting bagi 

masyarakat modern. Komunikasi tatap muka kini perlahan mulai digantikan oleh 

komunikasi tatap layar. Tidak jarang seorang pengguna internet menemukan dan 

berkenalan dengan banyak teman-teman baru di dunia maya tersebut. Bisa saja 

berawal dari chatting, kemudian bertukar identitas melalui situs jejaring sosial, 

menjalin hubungan via sms maupun telepon, dan untuk selanjutnya bertemu 

langsung atau “kopi darat”. Namun tidak jarang pula suatu interaksi sosial 

tersebut hanya sebatas interaksi melalui dunia maya saja, beragam alasan 

dikemukakan bila seseorang menolak untuk bertemu langsung dengan kawan 

barunya dikarenakan minder, takut, ragu-ragu, dan lain sebagainya. Adakalanya 

interaksi di dunia maya yang berlangsung intensif dan menyenangkan (melalui 

milis, chat, forum, dsb) dapat juga berlanjut ke dunia nyata.  
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E. 3. 4. Internet Dapat Mengakibatkan Candu Penggunanya  

Internet juga dapat menjadi candu bagi penggunanya. Dalam stadium tinggi, 

adiksi terhadap internet bahkan dapat berpengaruh terhadap kehidupan nyata. 

Adiksi terhadap internet begitu beragam dan mencakup wilayah pembahasan yang 

sangat luas dimulai dari adiksi terhadap blog, social networking (Friendster, 

Facebook, Multiply, dsb), micro-blogging (Plurk, Twitter, dsb), chatting, game 

online, dll. Para pecandu tersebut biasanya akan merasa gelisah dan bagai ada 

bagian yang hilang dari dirinya bila dalam jangka waktu tertentu tidak 

berinteraksi dengan internet. Kehidupan sosial di dunia nyata yang kurang baik 

adalah salah satu penyebab seseorang dapat menjadi pecandu internet. Ia mencari 

dan berinteraksi dengan lingkungan sosial di dunia maya sebagai sebuah alternatif 

yang dianggapnya paling pas. 

Pada intinya, kekuatan media terletak pada cara penggunaannya yang secara 

bebas dapat dipilih oleh individu itu sendiri. Oleh karena itu, semua masyarakat 

memandang bahwa media memiliki kemampuan yang besar untuk mempengaruhi 

mereka. Dan internet, merupakan sebuah fenomena. Kehadiran dan 

perkembangannya merasuk dengan cepat ke dalam sendi-sendi kehidupan 

manusia. Perkembangan internet pun merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan 

bagi kita, para manusia modern. Melek teknologi adalah sebuah keharusan. 

Namun begitu, sikap yang sebaiknya kita ambil adalah mengikuti perkembangan 

teknologi informasi tersebut dan menjadi bagian darinya, tanpa harus 

dikendalikan olehnya. 
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E. 4. Psikoanalisis Klasik 

Pada tahun 1920 menurut Freud kehidupan jiwa memiliki  3 tingkat 

kesadaran, yakni sadar (conscious), prasadar (preconscious), dan tak sadar 

(unconscious) yang dipergunakan untuk berfikir dan berfantasi. Akan tetapi pada 

tahun 1923 Freud menambahkan 3 model struktural lain yakni id (das es), ego 

(das ich), dan super ego (das ueber ich). 

a. Sadar, Prasadar, dan Tak Sadar 

Pada tingkat keesadaran hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental 

seperti fikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang ada pada daerah ini. Dan 

isi dari kesadaran ini terbilang hanya sebentar saja karena akan di tekan pada 

prasadar dan tak sadar. 

Tingkat prasadar disebut ingatan siap (available memory) karena menjadi 

jembatan antara sadar dan tak sadar. Misalnya saja pengalaman yang sudah 

tidak diperhatikan akan ditekan pada daerah ini. Materi tak sadar yang sudah 

berada pada daerah prasadar itu dapat muncul kesadaran dalam bentuk 

simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. 

Bagian tak sadar merupakan bagian terpenting dalam jiwa manusia. 

Karena berisi insting, impuls dan bawaan sejak lahir serta pengalaman 

traumatik (masa anak-anak) yang ditekan kesadaran lalu dipindah ke daerah 

tak sadar. Isi serta materi bagian ini memiliki kecenderungan kuat untuk 

bertahan dalam ketidaksadaran serta pengaruhnya dalam mengatur tingkah 

laku. 
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b. Id (Das Es), Ego (Das Ich), Super ego (Das Ueber Ich) 

Id sebagai aspek biologis dan sistem original serta terlibat untuk survival 

atau bertahan hidup. Id beroperasi dalam daerah unconscious yakni 

subjektivitas yang tidak pernah disadari manusia. Id bersifat hedonistis 

(mencari kesenangan) atau beroperasi berdasarkan kenikmatan (pleasure 

principle) yaitu menghindari rasa sakit. Pleasure principle ini diproses dengan 

dua cara, tindak refleks (refleks actions) yangId bersifat hedonistis (mencari 

kesenangan) atau beroperasi berdasarkan kenikmatan (pleasure principle) 

yaitu menghindari rasa sakit. Pleasure principle ini diproses dengan dua cara, 

tindak refleks (refleks actions) yang berarti reaksi otomatis bawaan dari lahir 

(berkedip) yang dipergunakan untuk menangani pemuasan dari rangsangan 

sederhana yang segera dapat dilakukan dan proses primer (primary process) 

yang merupakan reaksi mengkhayalkan sesuatu untuk mengurangi 

ketegangan. 

Ego sebagai aspek psikologis dari kepribadian, beroperasi mengikuti 

prinsip realita (reality prunciple). Prinsip realita ini dikerjakan melalui process 

sekunder (secondary process), yakni berfikir realistik menyusun rencana dan 

apakah rencana tersebut berjalan sesuai dengan maksud kita. Ego adalah 

eksekutif (pelaksana) dari kepribadian, yang memilki dua tugas utama, 

pertama memilih stimuli yang hendak direspon dan atau insting mana yang 

akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kedua menentukan 

kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya 

peluang dan meminimalisir resiko. Jadi  perbedaan  pokok antara id dan ego 
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yaitu id hanya mengenal dunia batin ( subjektif), sedangkan ego dapat 

membedakan sesuatu yang hanya ada didalam batin dan di dunia luar ( dunia 

objektif, dunia realitas). 

Superego sebagai aspek sosiologilebih merupakan kesempurnaan dari 

pada kesenangan dan dianggap sebagai aspek moral kepribadian yang 

beroperasi memakai prinsip idealistik (idealistik principle). Sub prinsip dari 

prinsip idealistik ini yakni conscience yang berarti menghukum orang dengan 

memberikan rasa dosa dan ego ideal yang menghadiahi orang dengan rasa 

bangga akan dirinya. Maka proses ini disebut dengan introyeksi (introjection). 

Superego memiliki tiga fungsi yakni: 

a. Mendorong ego untuk mengejar hal-hal yang moralistis ketimbang 

yang realistik, 

b.  Merintangi impuls id, terutama impils seksual dan agresif yang 

bertentangan dengan standar nilai masyarakat, 

c. Mengejar kesempurnaan. 

Yang terpenting ialah bahwa aspek tersebut hanya nama untuk berbagai 

proses psikologis yang berlangsung dengan perinsip yang berbeda satu sama 

lainnya. Dalam keadaan biasa ketiga sistem tersebut bekerjasama dengan diatur 

oleh ego, keperibadian berfungsi sebagai kesatuan. Untuk lebih jelasnya, lihat 

tabel berikut: 
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Tabel 1. 1 

Perbandingan Tiga Sistem Kepribadian 

ID EGO SUPEREGO 

Original sistem, asal 

muasal dari sistem yang 

lain. Berisi insting dan 

penyedia energi psikik 

untuk dapat 

beroperasinya sistem 

yang lain. Hanya 

mengetahui dunia dalam; 

tidak berhubungan 

dengan dunia luar, tidak 

memiliki pengetahuan 

mengenai realitas 

objektif. 

Berkembang dari id 

untuk menangani dunia 

eksternal. Memperolah 

energi dari id. Memiki 

pengetahuan baik 

mengenai dunia dalam 

maupun realitas objektif. 

Berkembang dari ego 

untuk berperan sebagai 

tangan-tangan moral 

kepribadian. Merupakan 

wujud internalisasi nilai-

nilai orang tua. 

Dikelompokkan menjadi 

dua;conscience (yang 

menghukum tingkah laku 

yang salah), dan ego ideal 

(yang menghadiahi 

tingkah laku yang benar). 

Seperti id, superego tidak 

berhubungan dengan 

dunia luar, tidak memiliki 

pengetahuan mengenai 

realitas objektif. 

Mengikuti prinsip 

kenikmatan (pleasure 

principle) dan bekerja 

dalam bentuk proses 

primer. Tujuannya 

tunggal yakni mengenali 

kenikmatan dan rasa sakit 

sehingga dapat 

memperoleh kenikmatan 

dan menghindari rasa 

sakit. 

Mengikuti prinsip realita 

(reality principle) dan 

bekerja dalam bentuk 

proses sekunder. 

Tujuannya untuk 

membedakan antara 

fantasi dengan realita 

sehingga dapat 

memuaskan kebutuhan 

organisme. Harus dapat 

menggabungkan 

(coordinate) kebutuhan 

id, superego dan dunia 

eksternal. Tujuan 

umumnya adalah 

mempertahankan hidup 

dan kehidupan jenisnya 

(reproduksi). 

Mengikuti prinsip 

consiene dan ego ideal. 

Tujuannya antara 

membedakan antara 

benar dan salah dan 

menuntut bahwa diri 

telah mematuhi ancaman 

moral, dan memuaskan 

kebutuhan 

kesempurnaan. 

Mencari kepuasan 

inssting segera. 

Menunda kepuasan 

insting sampai kepuasan 

itu dapat dicapai tanpa 

mengalami konflik 

dengan superego dan 

dunia eksternal. 

Menghambat kepuasan 

insting. 
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Tidak rasional Rasional Tidak rasional 

Beroperasi di daerah 

unconcious 

Beroperasinya didaerah 

conscious, preconcious 

dan unconcious. 

Beroperasi didaerah 

conscious, preconscious 

dan unconscious. 

Sumber : Alwisol (2008:17) 

E.4. 1 Dinamika Kepribadian 

Manusia mempergunakan energi untuk berbagai macam tujuan, termasuk 

dalam kegiatan psikologik. Kegiatan psikologik mempergunakan energi yang 

disebut energi psikik (psychic energy), mulai dari hasrat, motivasi dorongan dari 

insting secara kwantitstif merupakan energi psikik dan kumpulan energi untuk 

menggerakkan proses kepribadian. 

Insting Sebagai Energi Psikis 

Insitng merupakan perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut 

pemuasan. Misalnya saja insting lapar merupakan bentuk keinginan makan. 

Energi dapat dijelaskan dari sumber insting (source), tujuan insting (aim), obyek 

insting (object), dan daya dorongan insting (impetus) yang dimilkinya: 

1. Sumber Insting merupakan kondisi jasmaniah / kebutuhan. 

2. Tujuan insting masih berkaitan dengan sumber insting yakni 

menghilangkan rangsangan kejasmanian, sehingga ketidak enakan yang 

timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi 

dapat ditiadakan. 

3. Objek insting ( cara orang memuaskan kebutuhan) ialah sebuah aktivitas yang 

mengantarai keinginan dan terpenuhinya keinginan tersebut. Jadi tidak hanya 
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terbatas pada bendanya saja, tetapi termasuk pula pada cara-cara memenuhi 

kebutuhan yang timbul karena insting itu. 

4. Daya dorong insting adalah kekuatan/intensitas keinginan berbeda disetiap 

waktu.  

E. 4. 1.1. Jenis-jenis Insting 

Insting Hidup dan insting mati 

Insting hidup (Eros) atau yang sering disebut juga insting seks mencakup 

lapar, haus dan seks degan memakai energi yang disebut libido. Menurut Freud 

yang terpenting dalam insting hidup ini adalah seks, yang berarti juga kepuasan 

yang diperoleh dari bagian tubuh lain (Erogenous Zone). Insting seks sebagai 

bagian dari insting hidup dapat muncul secara bersamaan dengan insting mati 

(insting destruktif). Yakni menjadi gejala sadism, memuaskan dorongan seksual 

dan dorongan destruktif dengan menyakiti orang lain. Sedangkan  masochism, 

memuaskan dorongan seksual dengan menyakiti diri sendiri. Dorongan agresif 

(aggressive drive) merupakan derivatif dari insting mati.  Jadi, insting mati akan 

mendorong untuk merusak dri sendiri dan dorongan agresif merupakan bentuk 

penyaluran agar orang tidak membunuh dirinya sendiri (suicide). Untuk 

memelihara diri, insting hidup umumnya melawan insting mati dengan 

mengarahkan energinya keluar, ditujukan ke orang lain sebagian energi agresi ini 

kemudian dapat disalurkan untuk kegiatan yang dapat diterima lingkungan sosial. 

Tetapi ada juga yang tersalur dalam ekspresi yang dilemahkan seperti 

menghukum atau menyalahkan diri sendiri seperti menyiksa diri dengan bekerja 

lebih keras dan sikap merendah atau minta maaf. 
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E. 4. 1. 2. Distribusi dan Pemakaian Enerji 

Energi psikis didistribusikan dan dipakai oleh id, ego, dan superego untuk 

men dapatkan energi yang terbatas. Sedangkan jikalau ada satu unsur yang kuat 

maka dua diantaranya akan menjadi lemah, sehingga harus ada energi baru 

dipindahkan atau diganti kesistem tersebut. Id memiliki seluruh energi psikis dan 

dipakai untuk memenuhi hasrat (wishfullfillment) melalui aksi refleks, proses 

primer  (reaksi menghayal yang diperuntukkan mengurangi ketegangan). Namun 

karena proses ini tidak secara dapat membedakan obyek maka dilakukan 

pemindahan yang disebut pemilihan objek (object cathexes id) atau instinctual 

obyek cathexes). 

Id berprinsip bahwa obyek nyata harus sama dengan gambaran atau famtasi 

mengenai obyek yang diinginkan, sedangkan ego berprinsip bahwa obyek bisa 

berbeda dengan obyek nyata karena gambaran tersebut harus dikonfrontasikan 

dengan kenyataan dan peluang untuk memperolehnya. Selanjutnya energi id akan 

dikuasai ego maka tujuan lain selain memuaskan insting melalui proses sekunder ( 

berfikir realistik menyusun rencana dan apakah rencana tersebut menghasilkan 

obyek yang dimaksud, misalnya proses psikologi seperti ingatan, berfikir dan 

persepsi), sebagian energi tersebut juga dipergunakan untuk mengekang id agar 

tidak bertindak impulsif dan irasional. Daya kekang ini biasanya disebut dengan 

penghambat (anti cathexes) yang selalu berlawanan dengan daya dorong 

(cathexes). 
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Superego yang berisikan aturan norma dan agama yang ada dimasyarakat, 

berbeda jauh dengan id, walaupun id tetap memperoleh kepuasan yang dilakukan 

superego dalam bentuk pilihan menerima ego ideal dan concience. Penyerahan 

energi dari ego ke superego ini memiliki kekutan cathexis dan anti cathexis yang 

menetukan sikap seseorang. Id hanya memiliki kekuatan pendorong untuk 

menentukan sikap seseorang. Id yang memiliki kekuatan pendorong, sedangkan 

ego dan superego memakai energi untuk menggagalkan tujuan id. Jadi, pada 

intinya id diartikan sebagai setan , maka jika id menguasai sebagian besar energi 

psikik maka orang akan bertindak impulsif ( gegabah, anarkis, semaunya sendiri, 

dsb). Akan tetapi, apabila super ego yang menguasai energi psikis maka kekuatan 

pengendali dari konsesia akan membelenggu orang dengan aturan moral 

membelenggu orang dengan aturan moral sehingga orang memiliki standar yang 

tinggi sehingga membuat depresi dan terhambat. 

E. 4. 1. 3. Kecemasan (Anxiety) 

Kecemasan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang 

kemungkinan datangnya bahaya sehingga dapat dipersiapkan reaksi adaptif yang 

sesuai. Situasi yang menciptakan kondisi traumatik disebut dengan kecemasan 

primer ( primary anxiety). Kecemasan akan timbul jikalau orang merasa tidak siap 

menghadapi ancaman, Freud memunculkan tiga jenis kecemasan yakni, 

kecemasan realistis (takut terhadap bahaya nyata didunia luar), kecemasan 

neurotis (ketakutan terhadap hukuman yang akan diterima dari orang – orang 

yang dianggap penting ketika ia memuaskan insting dengan caranya sendiri), 

kecemasan moral adalah kecemasan kata hati (kecemasan yang timbul ketika 
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melanggar standar nilai orang tua. Kecemasan ini juga sama dengan kecemasan 

neurotik yakni bersifat samar). 

Kecemasan moral dan kecemasan neurotic memiliki perbedaan perinsip yakni 

tingkat kontrol ego. Jadi pada kecemasan moral, seseorang dapat tetap rasional 

dalam memikirkan masalahnya berkat energi ego, sedangkan dalam kecemasan 

neurotik seseorang dalam keadaan distres, panik sehingga mereka tidak dapat 

berfikir jels karena energi id menghambat penderita kecemasan neurotik 

membedakan antara khayalan dengan realita. 

E. 4. 1. 4. Mekanisme Pertahanan (Defense Mechanism) 

Mekanisme pertahanan merupakan strategi yang dipakai individu untuk 

bertahan melawan ekspresi impuls id dan menentang tekanan superego. 

Mekanisme pertahanan juga melindungi ego dari kritikan yang tidak adil dari 

super ego dan dari dorongan-dorongan id yang tidak dapat diterima. Mekanisme 

pertahanan itu biasanya pertama kali dari orang tua dan sering efektif mengurangi 

kecemasan. Pemeliharaan mekanisme pertahanan memerlukan energi, maka 

semakin banyak mekanisme pertahanan yang dimiliki, makin sedikitlah energi 

yang tersedia bagi yang lain.  

Sedangkan disini Freud mendeskripsikan tujuh mekanisme pertahanan; 

identification, displacement, repression, fictation, regression, reaction formation, 

projecton. Semua mekanisme pertahanan memiliki tiga persamaan ciri, yaitu 

beroperasi pada tingkat tak sadar, selalu menolak, memalsukan, atau memutar 
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balikkan kenyataan, serta mengubah persepsi nyata seseorang, sehingga 

kecemasan menjadi kurang mengancam. 

 

Berikut mekanisme pertahan yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari: 

a. Identifikasi ( Identification) 

Identifikasi dari orang orang lain cukup hal-hal yang dianggap membantu 

dalam mencapai tujuan diri. Apabila yang diidentifikasi sesuatu yang positif 

disebut introyeksi(proses pengembangan dari superego yang mengadopsi nilai-

nilai orang tua). Maka ketika ego mengidentifikasi khayalan mental dengan 

persepsi itu berarti suatu hal internal telah yang dicocokkan dengan eksternal. 

Jadi, ketika seseorang melakukan identifikasi terhadap seseorang yang dapat 

dijadikan panutan, maka dia membuat ciri-ciri diri (yang internal) cocok dengan 

ciri diri orang lain (yang eksternal). Mekanisme pertahanan identifikasi ini 

umumnya dipakai untuk tiga tujuan yaitu memperoleh kembali sesuatu (objek) 

yang telah hilang, mengatasi rasa takut, dan melalui identifikasi orang dapat 

memperoleh informasi baru dengan mencocokkan khayalan mental dengan 

kenyataan 

b. Pemindahan atau Reaksi Komproni (Displacement/Reaction Compromise) 

Mekanaisme pertahanan yang memberi perlindungan bagi diri dari 

pengalaman emosi yang tidak menyenangkan disebut pemindahan. Maka 

pemindahan merupakan mekanisme pertahanan yang mana dengan cara 
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melepaskan gerak gerik emosi asli, dan sumber pemindahan ini dianggap sebagai 

suatu target yang aman. Walaupun memang bahwa obyek pengganti jarang 

menemukan kepuasan seperti obyek aslinya. Oleh karena itu, hal tersebut diatas 

merupakan reaksi kompromi antara tuntutan insting id dengan realitas ego. 

Berikut macam reaksi kompromi (reaction compromise): 

1. Sublimasi: kompromi yang menghasilkan prestasi budaya yang lebih 

tinggi, sehingga dapat diterima oleh masyarakat sebagai budaya kreatif. 

2. Substitusi: kompromi dimana kepuasan yang diperoleh masih sama 

dengan kepuasan asli 

3. Kompensasi: kompromi dengan mengganti insting yang telah dipuaskan. 

c. Represi (Penekanan) 

Proses ego yang memakai antichatexes untuk menekan ide, insting, ingatan 

dan fikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran disebut 

dengan represi. Maka agar tidak memicu kecemasan, displasemen itu 

disembunyikan dalam bentuk sublimasi, substitusi dan juga kompensasi.  

d. Fiksasi dan Regresi ( Fixation and Regression)  

Terhentinya pekembangan normal pada tahap perkembangan tertentu 

dikarenakan oerkembangan lanjutannya yang sangat sulit sehingga menimbulkan 

kecemasan dan frustasi secara berlebihan disebut dengan fiksasi. Sedangkan 

regresi merupakan dampak dari fiksasi, jadi jika dijabarkan regresi adalah frustasi, 

kecemasan dan pengalaman traumatik pada tahap tertentu.Arah regresi biasanya 

ditentukan oleh fiksasi yang pernah dilakukan. Jadi dengan kata lain orang 
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cenderung regresi ketahap perkembangan dimana ia pernah fiksasi. Secara singkat 

ketika seseorang puas pada tahap perkembangan tertentu tanpa menginginkan 

progres maka disebut fiksasi. Sedangkan progres yang gagal, menyebabkan orang 

menarik diri ( regresi). 

e. Pembentukan reaksi (rection Formation) 

Reaksi formasi biasanya ditandai dengan sifat yang ekstrim, berlebihan dan 

kompulsif. Terkadang juga pembentukan reaksi berhasil memuaskan impuls asal 

yang dilindungi. 

f. Pembalikan (Reversal) 

Mengubah status ego dari aktif menjadi pasif, merubah keinginan perasaan 

dan impuls yang menimbulkan kecemasan menjadi arah diri sendiri ( seperti 

turning upon around self), atau seperti reaksi formasi dengan objek yang sangat 

spesifik ( pada reaksi formasi perasaan yang dibalik digeneralisasikan kepada 

obyek yang luas). 

g. Proyeksi (takut kepada bahaya nyata ) 

Proyeksi merupakan mekanisme pertahanan yang mana seseorang 

memoertahankan dirinya dari pikiran dan keinginan yang tidak dapat diterima , 

dengan menyatakan hal tersebur pada orang lain. Dapat dikatakan juga yang 

mengubah kecemasan neurotik (kepanikan)/moral ( tetap rasional memikirkan 

masalahnya (superego)) menjadi kecemasan kecemasan realistik, dengan cara 

melemparkan impuls – implus internal yang mengancam dipindahkan kedunia 
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luar obyek, sehingga seolah – olah ancaman itu terproyeksi dari obyek ekstenal 

dari diri orang itu sendiri. Pengubahan ini mudah dilakukan karena sumber asli 

dari kepanikan, dan kecemasan moral itu adalah ketakutan terhadap hukuman dari 

luar. 

h. Reaksi Agresi ( Agressive Reaction)  

Ego memanfaatkan drive agresif untuk menyerang obyek yang menimbulkan 

frustasi. Menutupi kelemahan diri dengan menunjukkan kekuatan drive agresinya, 

baik yang ditunjukkan kepada obyek yang asli, obyek pengganti, maupun 

ditujukan kepada diri sendiri. Ego membentuk antikateksis dengan 

mempertentangkan insting-insting agar insting yang menjadi sumber tegangan 

frustasi dan anxiety tetap berada dibawah sadar. Ada lima macam reaksi agresi: 

1. Agresi primitif : siswa yang tidak lulus merusak sekolahnya 

2. Scapegoating : Merusak barang karena marah dengan seseorang 

3. Free-floating-enger: Sasaran marah yang tidak jelas. 

4. Suicide : Rasa marah kepada diri sendiri hingga merusak diri 

5. Turning around upon the self : gabungan antara agresi dan pemindahan 

(perasaan berdosa, depresi, dsb). 

i. Intelektualisasi, Rasionalisasi, Isolasi, Undoing, dan Denial 

Merupakan mekanisme pertahanan dimana seseorang berusaha 

mengesampingkan reaksi emosi melalui proses kesadaran. Misalnya saja ketika 

seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, maka suatu usaha 

untuk menyingkirkan ketaksenangan emosi dengan berpikir dari pada merasa ini 
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yang akan dilakukan. Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan dimana 

seseorang berusaha untuk membenarkan tindakan – tindakan terhadap diri sendiri 

dan orang lain.  Dalam beberapa sumber ada yang menyebutkan dua macam 

rasionalisasi, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Sour grape rationalization: Menganggap kateksis obyek yang tidak 

dapat dicapai sebagai sesuatu yang jelek. 

2. Sweet lemon rationalization: Menganggap kateksis obyek yang dapat 

diperoleh sebagai yang terbaik. 

Isolasi  mempertentangkan antara komponen afektif dengan kognitif, gejala 

neurosis obyektif kompulsi, diana dorongan insting (yang tidak dapat diterima 

oleh ego) bertahan dikesadaran, tetapi tanpa perasaan puas atau senang. Ketka 

fikiran bekerja mengikuti dorongan insting itu, persaan dan dorongan aksi 

menjadi inaktif, menjadi obsesi fikiran, obsesi persaan, atau obsesi perbuatan 

(kompulsi). Misalnya saja seseorang yang rela menyakiti orang lain dan hanya 

memikirkan kesenangannya saja ( Insting tak sadar menguasai fikiran sehingga 

proses afektif terisolasi/tak berfungsi). 

Undoing merupakan kecemasan dan dosa akibat kegiatan negatif, 

ditutupi/dihilangkan dengan perbuatan positif penebus dosa dalam bentuk 

“tingkah laku ritual”. Setiap kali impuls yag menimbulkan kecemasan muncul, 

tingkah laku ritual dilakukan menjadi gejala obsesif kompulsif, untuk 

menghilangkan kecemasan moral, untuk meredakan sumber konflik atau untuk 

menghakimi pelampiasan impuls yang terlanjur terjadi.  
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Denial itu menolak kenyataan, menolak stimulus ataupun persepsi realistik 

yang tidak menyenangkan dengan menghilangkan atau mengganti persepsi itu 

dengan fantasi atau halusinasi. Denial menghilangkan “bahaya yang datang dari 

luar” denganmengingkari (menganggap bahaya itu tidak ada). Bisa juga bahaya 

itu tidak diingkari tetepi sekedar tidak diperhatikan (perhatian yang diarahkan 

kepada hal lain dinamakan selective inattention. 

j. Penolakan ( Escaping-Avoiding) 

Melarikan diri atau menghindar atau menolak stimulus eksternal secara fisik 

agar emosi yang tidak menyenangkan tidak timbul. Menghindar dari ancaman dan 

menempatkan diri dibawah perlindungan patron. Orang bisa mengindar dari 

ancaman dan menarik diri menjadi pertapa atau orang suci, ini dosebut dengan 

mekanisme ascetism. 

k. Pengingkaran (Negation) 

Impuls-impuls yang direpres diekpresikan dalam bentuk yang negatif, 

semacam denial terhadap impuls/drive, impuls id yang menimbulkan anacaman 

oleh ego diingkari denganmemikirkan hal itu tidak ada. 

l. Penahanan Diri ( Ego Restriction) 

Menolak usaha berprestasi, dengan menganggap situasi yang melibatkan 

usaha itu tidak ada, karena cemas jikalau hasilnya buruk ataupun negatif.  

Mempertahankan self esteem ( yang terancama dari gambaran diri berprestasi 
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negatif), dengan menolak aktivitas dapat dibandingkan hasilnya dengan hasil 

orang lain, memilih kedudukan sebagai pengamat/penilai.  

E. 5. Aspek Audio Visual dalam Film Sebagai Sistem Tanda 

Menurut beberapa teori film, film merupakan arsip sosial yang menangkap 

jiwa zamaman (Zeitgest) masyarakat pada saat itu. Seorang pakar teori film, 

Siigfied Kracaver menyatakan bahwa umumnya dapat dilihat bahwa teknik, isi, 

cerita, dan perkembangan film suatu bangsa hanya dapat dipahami secara utuh 

dalam hubungannya dengan pola psikis aktual zaman masyarakat pada waktu itu ( 

Van Zoest dalam Sobur, 2003; 128). Seperti halnya film I Know What You did 

On Facebook ini yang mengambil tema sosial media yang sedang marak-

maraknya diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Film ini juga memiliki bahasa 

tersendiri untuk menuturkan sesuatu kepada penontonnya. Paduan antara elemen 

audio dan visual menjadikan film sebagai media yang paling tepat untuk sebuah 

kekreatifan sutradara (filmmaker) untuk menuangkan idenya. 

Teknik pengambilan gambar dan pergerakan kamera, angle kemera, music, 

sound effect, lighting dialog sampai voice over merupakan media yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan atau ide-ide dari pembuat film. Unsur itulah yang 

dipakai sebagai sistem tanda yang ada dibalik makna. Dengan demikian, film 

merupakan penyampaian pesan melalui  penggambaran imajinasi filmmaker yang 

mempunyai pemaknaan tertentu. 

Berikut uraian dari sistem tanda dalam film dari aspek visualisasi, teknik 

pengambilan gambar, angle kamera, lighting, dialog, music, sound effect dan 
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voice over. Penjelasan ini nantinya digunakan sebagai pegangan dalam 

memperoleh arti dan maksud dari penggunaan unsur visualisasi, teknik 

pengambilan gambar, angle kamera, dialog, music, lighting, sound effect dan 

voice over yang dipilih sutradara didalam sebuah film. 

Hal yang dapat dikatakan penting dalam pembuatan film adalah visualisasinya 

atau gambar dalam karya film yang berfungsi sebagai sarana utama. Oleh karena 

itu untuk menyampaikan informasi, sebaiknya film terlebih dahulu memiliki 

kemampuan penyampaian pesan melalui media gambar karena gambar menjadi 

daya tarik tersendiri diluar alur cerita. Seperti halnya film I know What You did 

On Facebook ini yang sangat menarik sekali untuk dikaji, hal ini dibuktikan 

ketika film ini meraih Piala Citra diajang Festifal Film Indonesia ( FFI ) pada 

tahun 2010 kategori Tata Sinematografi Terbaik. 

Karena pada tataran bahasa gambar atau visualisasi memiliki peranan yang 

penting untuk menjadikan film terlihat dramatis. Pendapat dari beberapa para ahli 

semantik dalam Severin (2009:105)dan diolah dari berbagai sumber ini dapat 

memberikan efek yang signifikan dalam film. John Fiske melakukan analisis pada 

adegan film dan memaparkan tiga level real life code: 

1. Reality : penampilan, pakaian, make up, lingkungan perilaku, ucapan, 

gesture, ekspresi, ilustrasi suara dan music yang telah diencode secara 

elektronik oleh teknical code. 

2. Representation : kamera, pencahayaan, editing musik, suara yang 

ditransmisit sehingga conventional codes, yang membentuk representasi-

representasi, contoh: narasi, konflik karakter, dialog, aksi dan setting. 
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3. Ideologi, diorganisasikan kedalam kesatuan dan penerimaan sosial seperti 

individualisme, patriarki, ras, kelas, materialisme dan kapitalisme. 

E. 6.  Bahasa Film Sebagai Makna 

Untuk memaknai sebuah film, teknik pengambilan gambar merupakan hal 

yang harus dicermati. Karena walaupun sutradara sudah memperhitungkan semua 

nilai-nilai dan norma dibalik setiap teknik pengambilan gambar, perlu 

diperhatikan juga: 

1. Pergerakan kamera / Panning yang merupakan pengambilan gambar 

dengan cara gerakan badan kamera ke arah horizontal, dan tidak merubah 

posisi kamera. 

a. Survening Pan adalah pergerakan kemera secara berlahan melewati 

pemandangan, baik pemandangan sekelompok orang maupun 

pemandangan alam. Hal ini  menimbulkan unsur dramatik sehingga 

penonton memiliki rasa ingin tau lebih dalam lagi. 

b. Kecepatan Panning adalah pergerakan kamera yang dilakukan secara 

berlahan-lahan dan apabila dilakukan secara terus menerus terhadap 

subyek, maka akan menimbulkan daya tarik dan dapat membangun 

titik klimaks. 

c. Follow Pan adalah gerakan paling umum dan paling sering dipakai, 

baik itu Pan right maupun Pan left. Jika gerakan kamera ini dalam 

keadaan long shot maka akan mengakibatkan penonton dapat melihat 

hubungan yang terjadi antara subyek dengan lingkungannya. 
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d. Interruped Pan adalah pergerakan kamera yang halus, serta tiba-tiba 

dihentikan untuk menghubungkan dua buah subyek yang sebelumnya 

terpisah. 

e. Whipe Pan adalah pergerakan Pan yang dilakukan secara cepat, jadi  

tidak dapat memperlihatkan rincian gambarnya.Hal ini dapat 

menghubungkan titik pandang yang berbeda dengan scene yang sama 

menciptakan kontinuitas titik perhatian, memperlibatkan sebab akibat, 

pemberikan perbandingan, memperpendek waktu, dan perubahan nilai-

nilai dramatik. 

2. Pergerakan kamera Tilting adalah cara pengambilan gambar dengan 

gerakan badan kamera kearah vertikal, tetapi tidak mengubah posisi 

kamera. Gerakan ini menunjukkan kedalaman bahkan juga ketinggian 

suatu hubungan. Tilt up dapat merangsang emosi, perasaan, perhatian dan 

keinginan mengetahui masa depan, sebagai cara pengantisipasian sesuatu 

atau sebuah cara untuk kewaspadaan. Sedangkan tilt down menimbulkan 

hal-hal yang berlawanan dengan tilt up seperti kesedihan, kekecewaan dan 

lain sebagainya. 

3. Pergerakan kamera Dollying/Tracking adalah pergerakan kamera kepada 

subyek. Jika menuju kepada subyek maka disebut dolly/tracking in yang 

menimbulkan perasaan tegang, meningkatkan titik perhatian, rasa ingin 

tau. Sedangkan dolly/tracking back menimbulkan rasa ingin tau serta 

harapan, mengurangi rasa tegang, dan mengurangi rasa perhatian. 
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Pada gerakan ini adapula gerakan yang mengelilingi subyek, hal ini 

bertujuan untuk melihat subyek dari sisi lain atau berbeda. 

4. Pergerakan kamera Padestal (Boom) dan Crane adalah pergerakan badan 

kamera dengan menggunakan tripod. 

Selain pergerakan kamera, karakteristik gambar atau tipe dari shot juga 

berperan penting menurut Javandalasta (2011:29) dan Irawanto (1999: xxiii - 

xxiv) serta diolah dari berbagai sumber diantaranya: 

1. Close Up (CU) adalah framing pengambilan gambar, dimana kamera 

berada didekat subyek sehingga gambar memenuhi ruang frame. Misalnya 

saja CU kejemari tangan  yang diketuk-ketukkan secara bergantian ke 

meja. 

2. Medium Close Up (MCU) adalah pengambilan shot lebih jauh dari Close 

Upll namun lebih dekat dengan medium shot, namun biasanya seluruh 

wajah sampai bahu subyek. 

3. Big Close Up (BCU) atau Extreme Close Up ( ECU ) adalah ukuran Close 

Up dengan lebih memusat lagi atau lebih detail pada salah satu bagian 

tubuh atau sesuatu. Misalnya saja ECU pada bibir. 

4. Medium Shot (MS) adalah pengambilan gambar kurang lebih setengah 

badan. 

5. Medium Full Shot (FS) atau Knee Shot (KS) adalah pengambilan shot 

sampai ¾ ukuran tubuh subyek. 
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6. Full Shot (FS) adalah pengambian shot dengan subyek secara utuh dari 

kepala hingga kakinya, batas atas diberi sedikit ruang untuk head room. 

7. Medium Long Shot (MLS) adalah pengambilan shot dengan 

,mengikutsertakan setting sebagai pendukung suasana. 

8. Extreeme Long Shot (ELS) adalah shot dimana subyek terlihat jauh dan 

bahan hampir tak terlihat, disini Setting ruang turut berperan. 

9. Long Shot (LS) adalah shot dengan ukuran MLS dan ELS. 

Sebenarnya memang masih banyak lagi pergerakan kamera selain yang 

tersebut diatas. Didalam pergerakan kamera sering kita dengar istilah zooming 

yaitu fasilitas kemera yang memungkinkan obyek gambar terkesan dekat 

(zooming in) dan jauh (zooming out) serta dapat juga difungsikan sebagai 

pengganti Tracking. Setiap teknik pengambilan gambar memiliki makana dan 

juga nilai masing-masing sesuai dengan keinginan filmmaker agar dapat 

dicerna oleh penonton. Berikut adalah tabel teknik pengambilan gambar : 

Tabel 1. 2 

Kategori Makna Teknik Pengambilan Gambar 

No. Teknik Makna 

1. Panning Memperlihatkan sebab akibat, membangun 

ketegangan, memberikan perbandingan kepada 

penonton. 
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2. Tilt up Merangsang emosi, perasaan, perhatian, 

mengantisipasi keaadaan yang akan datang, 

kewaspadaan. 

3. Tilt down Menggambarkan kesedihan, kekecewaan 

4. Dolly/Track in Meniingkatkan ketegangan, pengalihan perhatian 

penonton. 

5. Dolly/Track out Adanya keterkejutan, meningkatkan ketegangan, 

menunjukkan suatu hubungan. 

6. Padestal up Mengurangi kekuatan subyek 

7. Pdestal down Menambah kekuatan pada subyek 

8. Extreeme Clouse 

up 

Efek yang kuat, serta keintiman dan 

penggambaran peraaan subyek, sebagai 

penggambaran perasaan subyek, sebagai 

pendukung informasi peristiwa jalinan alur cerita. 

10. Medium Close Up Penontok diajak untuk memperlihkan karakter 

subyek 

11. Medium Shot Menempatkan penonton pada jarak pertengahan 

dari subyek, hubungan perorangan dari subyek. 
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12. Medium Fulll 

Shot/ Knee Shot 

Penonton mendapat sambungan inforamasi 

peristiwa dari aksi tokoh. 

13. Full Shot Memperkenalkan tokoh, menjelaskan setting. 

14. Medium Long Shot Ada kesinambungan antara aksi tokoh engan 

setting. 

15. Long Shot Memperlihatkan tokoh, adegan, tempat dan 

menjelaskan secara keseluruhan setting. 

16. Extreeme Long 

Shot 

Penggambaran wilayah yang luas, meningkatka 

kesan penonton terhadap pemandangan ditempat 

peristiwa, menangkap perhatian penonton pada 

pembukaan film. 

17. Zooming Observasi, meningkatkan maupun mengurangi 

fokus pada subyek. 

Sumber : berbagai sumber 

Selain untuk maksud dan tujuan teknis, Angle (Camera Angle) juga memiliki 

nilai-nilai tertentu pada penggambaran peristiwa dalam film. Oleh karena itu 

peran camera angle sangatlah penting dalam penggambaran kesan. Hal ini 

dikarenakan angle camera diartikan sebagai teknis pengambilan gambar dari sudut 

pandang tertentu untuk mengekspose adegan. Angle camera dibedakan menurut 

karakteristik dari gambar yang dihasilkan antara lain: 
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a. High Angle, top angle, bird eye view 

High Angle difungsikan sebagai perekam gambar dari sudut atas obyek, 

sehingga obyek tampak terekspose dari bagian atas. Demikian halnya dengan bird 

eye view. Secara sederhana perberdaan dari kedua angle tersebut terletak pada 

point of view-nya, meskipun teknis bird eye view merupakan pengembangan dari 

high angle. Bird eye view terlihat dramatis dan terkesan dinamis, seperti 

penglihatan burung dari atas. Sedangkan top angle merupakan teknik pengambilan 

gambar dari sudut atas subyek, seperti peta. Hasil gambar lebih dramatis dan 

menimbulkan misteri karena hanya gerak-gerik subyek saja yang tampak. Selain 

itu high angle akan memberikan suatu kekuatan atau rasa superioritas terhadap 

penonton, hal itu mengurangi rasa superioritas dan sekaligus subyek akan 

melemah kedudukannya, memberikan kesan kecil dan pendek sekali pada subyek. 

b. Low Angle, frog eye level 

Kebalikan dari high angle yang mengambil gambar dari sudut atas, low angle 

melakukan pengambilan gambar dari sudut bawah. Dalam level low angle 

terdapat pula istilah frog eye level dimana letak kamera kurang lebih dibaawah 

paha. Hal ini juga merupakan salah satu contoh penerjemah konsep  low angle. 

Dengan low angle membuat subyek terlihat mempunyai kekuatan dan menonjol, 

disini seseorang akan terlihat kekuasaannya dan membrikan kesan sangat besar, 

dan bisa juga memberikan kesan ganas. 
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c. Eye level, profit shot 

Eye angle diartkan sebagai pengambilan gambar dalam ketinggian yang relatif 

sedang, kurang lebih sejajar dengan tinggi badan kita. Sebagai contoh, 

pengambilan gambar dengan eye level namun sedikit miring dengan derajat 

tertentu untuk memberi kesan dinamisasi. Adapula yang dikombinasi dengan 

tripod transition sehingga terkesan imajinatif dan menemukan unsur ketegangan. 

Biasa disebut juga Straight angle diolah dari berbagai sumber  

3 tipe angle dari sudut pandang obyek, diantaranya: 

1. Obyektif kamera yaitu melakukan penembakan dari garis sisi titik 

pandang. 

2. Subyektif kamera yaitu kamera berlaku sebagai mata penonton yang 

“dilibatkan”(untuk menempatkan mereka berada didalam suatu adegan), 

mata penonton yang tidak dikelihatan ( berita, presenter, dll), 

menggantikan tempat seeorang yang berada didalam tayangan, . Hal ini 

dikarenakan agar menghsilkan keterlibatan penonton lebih besar. 

3. Point of view untuk merekam adegan dari titik pandang pemain tertentu, 

sedekat shot obyektif dalam kemampuan meng-approach sebuah shot 

obyektif dan tetap obyektif. Hal ini dipergunakan apabila menginginkan 

keterlibatan penonton lebih akrab dengan kejadian. Diolah dari berbagai 

sumber Javandalasta (2011:25) 

Selain beberapa hal diatas, lighting merupakan komponen yang tidak kalah 

pentingnya dalam pengambilan gambar. Karena tanpa adanya cahaya yang cukup 
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gambar yang direkam tidak akan terlihat. Selain itu lighting juga mendukung 

penggambaran suasana, terang, gelap, temaram, samar-samar, dsb. Penataan 

cahaya dalam sebuah produksi film tidak dapat dikesampingkan begitu saja, 

apalagi dianggap „sepele‟, atau hanya sekedar memberi kesan terang tanpa 

mengindahkan adegan yang sedang dieksekusi. 

Berikut adalah tata cahaya yang dikenal dengan dua bentuk media 

pencahayaan, berdasarkan sumber cahaya yang digunakan yaitu: 

1. Avelable light, cahaya yang berasal dari alam (nature). Termasuk 

didalamnya cahaya matahari , bulan ataupun cahaya yang berasal dari api. 

Avelable light juga dapat menjadi cahaya pendukung suasana yang salah 

satu gunanya untuk mempertegas suasana, misalnya suasana ruang 

disebuah tempat siang haro dengan memunculkan cahaya jatuh dari sela-

sela jendela atau genting. 

2. Artifical light, cahaya hasil buatan termasuk didalamnya sumber cahaya 

dari lampu. Dapat pula menjadi cahaya pencipta suasana tertentu. 

Misalnya saja, menciptakan suasana malam atau mistis dengan lampu 

kebiruan. 

Tak hanya itu, berdasarkan sumber cahaya berasal, terdapat 3 sudut cahaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Cahaya dari depan yaitu cahaya yang menerangi obyek secara merata 

sehingga tidak ada bagian yang gelap dan tampak alami. 
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2. Cahaya dari sampiing yaitu cahaya dari kanan atau kiri obyek. Cahaya dari 

samping melahirkan tekstur, ketajaman, dan kontras lebih banyak. Hal ini 

menjadikan subyek lebih dimensional dan dapat pula menonjolkan suatu 

benda dan karakteristik seseorang. 

3. Cahaya dari belakang yaitu sumber cahaya tepat berada di belakang obyek, 

maka bagian obyek itulah yang mendapat cahaya dan bagian depannya 

tidak mendapat cahaya sehingga menghasilkan bayangan dan dimensi 

seperti siluet. 

Kemudian jika dilihat dari komposisi cahaya yang tampak ada 4 tata cahaya 

dasar yang membuat karakter dan juga tujuan yang berbeda, diantaranya adalah : 

1. Key light yaitu cahaya  yang berfungsi sebagai penerang pokok atau yang 

utama ditujukan kepada subyek dalam frame pada kamera. Penyinaran ini 

menimbukan bayangan yang dapat memberikan tekanan pada sisi menarik 

dari wajah subyeknya, dan membentuk dimensi dari wajah dan kepala. 

2. Fill light yaitu cahaya tambahan yang berguna untuk mengisi bagian yang 

gelap, dengan catatan pertimbangan perbandingan terang gelap yang 

disesuaikan dengan adegan yang diingikan. Selain itu, pencahayaan jenis 

ini digunakan untuk mengurangi atau bahkan meghilangkan sama sekali 

bayangan yang ditimbulkan oleh pencahayaan jenis key light. 

3. Back light / Rim light, berfungsi sebagai cahaya tambahan juga, namun 

berguna sebagai pencipta suasana ruang belakang adegan, sehingga 

terkesan subyek terpisah dari background. 
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Pada kenyataannya, film tidak dapat terlepas dari pengkomposisian semua 

unsur yang ada dalam film, sehingga menjadikan film itu sendiri enak ditonton. 

Komposisi juga harus diperhitungkan dalam film. Javandalasta (2011:32) 

menguraikan bahwa komposisi gambar harus diperhatikan agar gambar dapat 

berbicara dengan sendirinya. Ada  bagian komposisi yang perlu diperhatikan 

adalah pembingkaian gambar, kedalaman dalam dimensi gambar, subyek atau 

obyek gambar dan suara. 

Sedangkan, penggunaan warna dalam unsur komposisi memberikan nilai lebih 

bagi penonton. Dalam menggunakan komposisi warna, sutradara atau film maker 

dapat berkreasi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Akan tetapi, terdapat 

nilai-nilai yang tidak baku untuk  mengatur makna dari masing-masing warna. Hal 

tersebut dikarenakan warna juga sebagai simbol bagi penggunanya dan memiliki 

makna tersendiri. Beberapa warna tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Warna putih dimaknai sebagai kesucian, kesempurnaan, keanggunan, 

penggambaran sifat idealisdan moral uyang tinggi, serta kesederhanaan. 

2. Warna merah dimaknai sebagai lambang keberanian, berwibawa. 

3. Wana merah muda dimaknai sebagai keceriaan, romantis, femini. 

4. Warna biru sebagai ketenangan, ketentraman kebeneran kedamaian dan 

kerjasama. 

5. Warna ungu sebagia keeleganan religius melankolis, supremasi, pendiam 

dan misterius. 
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6. Warna hijau kesuburan menggambarkan keindahan alam, keteguhan 

pemakai warna dalam memegang prinsip. 

7. Warna kuning dimaknai cerah, terang, bahagia, hangat, bijaksana, 

penghianat dan pengecut. 

8. Hitam dimaknai sebagai penggmbaran keadaan yang murung dan 

misterius. 

9. Abu-abu dimaknai sebagai ketenangan. 

10. Coklat dimaknai sebagai kebersamaa, rendah hati, bersahabat, hangat 

tenang alami. 

Sedangkan pada proses editing, memadukan antara shot satu dengan lainnya 

disebut transmisi, dan menentukan makna dibaliknya. Terdapat beberapa istilah 

transisi dalam memadukan gambar diolah dari berbagai sumber (Javandalasta 

2011:89 dan Irawanto 1999: xxiii) diantaranya : 

a. CUT adalah perpindahan atau pemotongan gambar secara mendadak, oleh 

karena itu perlu diperhatikaan komposisi serta kontinuitasnya dari gambar 

yang akan digabungkan. 

b. Dissolve pergantian gambar dari gambar satu dengan gambar lainnya, 

yang secara perlahan-lahan digunakan dengan maksud tertentu misalnya 

mempercerpat gerakan, memperpendek waktu, perubahan tempat dan 

menyatakan hubungan yang erat antara dua buah gambar. 

c. Fade in dan Fade out. Fade in menunjukkan gambar pertama dari sebuah 

obyek gelap yang perlahan-lahan muncul sampai pada level normal, 
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biasanya digunakan sebagai pembuka sebuah cerita. Sedangkan fade out 

dipergunakan sebagai titik akhir dari suatu cerita. Tetapi ada kalanya Fade 

in /fade out diprgunakan diantara sequence film, digunakan untuk 

menunjukkan berlalunya waktu, seperti dari hari ini ke esok, dll. Selain 

itu, juga dipergunakan untuk menekankan berlalunya waktu atau akhir dari 

adegan atau cerita. 

Film merupakan media yang memiliki audio dan visualisasi. Pada unsur visual 

banyak sekali makna yang terkandung didalamnya. Sama seperti halnya audio 

yang merupakan satu kesatuan dengan visual agar menimbulkan gambar terlihat 

lebih nyata. Unsur audio atau tata suara meliputi :dialog/ monolog, sound effect, 

music, voice over (narator). Keberadaan suara disini dimaksudkan mempertegas 

informasi yang disampaikan melalui bahasa dan gambar. 

Dialog atau monolog dalam film berfungsi untuk mengutarakan pendapat, dan 

menjelaskan tokoh atau peran. Dialog merupakan bentuk penyajian kata-kata yang 

akan diucapkan oleh pemeran karakter, sebagai gambaran logika berfikir, latar 

belakang serta interaksi tokohdengan tokoh lain. Dialog juga mengutarakan alur 

cerita. Selain itu terdapat latar yang menggambarkan situasi, suasana,  adegan 

yang tidak dalam bentuk dialog maupun monolog, hal ini disebut voice over. 

Film tanpa sound effect akan terasa hambar, karena sound effect merupakan 

komponen yang tak kalah penting dari visualisasi sebuah film. Sound effect dapat 

menghidupkan cerita didalam sebuah film. Tanpa sound effect visualisasi akan 

terlihat kurang dramatis untuk mencerna sebuah cerita. Komponen ini memang 
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diperlukan untuk memanjakan telinga penonton. Music dalam film ada dua 

golongan yaitu music illustration yaitu suara yang digunakan dalam adegan untuk 

memperkuat karakter tokoh dan suasana dan themesong yaitu lagu yang 

dimaksudkan sebagai identitas begian dari sebuah film. 

Menurut Berger (2005:32), suara dan musik dipergunakan untuk 

membangkitkan respon emosional berdasarkan asosiasi-asosiasi yang ditimbulkan 

secara kultural. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa suara dan musik 

merupakan sebuah unsur penting dalam film. 

E. 7. Tanda, Simbol, dan Makna dalam Film 

E. 7. 1. Tanda 

Bungin (2010:167) Semiotika adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanda 

beserta bagaimana tanda tersebut bekerja. Sedangkan, tanda merupakan sesuatu 

yang mewakili sesuatu yang merujuk pada makna tertentu. Tanda itu sendiri 

sebenarnya merupakan representasi dari gejala yang memiliki sejumlah kriteria 

seperti sebutan, peran, fungsi, tujuan, dan keinginan. Karena tanda berada dalam 

keseharian manusia dimanapun berada, dan ini membuktikan bahwa tanda juga 

mendampingi kebudayaan manusia dan menjadi sistem yang turut mengatur 

kehidupannya. Oleh sebab itu, tanda dapat dikatakan melekat dalam kehidupan 

manusia yang penuh makna dan berartikulasi pada bahasa, religi, seni, sejarah, 

dan ilmu pengetahuan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Fiske yang mengatakan 

bahwa tanda merupakan konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami dalam 

artian manusia yang menggunakannya. Selain itu, kode atau sistem yang 
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mengorganisasikan tanda guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta budayanya 

untuk mengeksploitasi saluran komunikasi yang tersedia untuk 

mentransmisikannya.  

Sedangkan Saussure dalam Budiman (2003:46), menguraikan tanda (sign) 

merupakan suatu dasar bahasa yang niscaya tersusun dari dua relata yang tidak 

terpisahkan, yaitu citra bunyi (accoustic image) sebagai unsur penanda (signifier) 

dan konsep sebagai tanda (signified). Berger (2005:1), menguraikan bahwa tanda-

tanda adalah sesuatu yang berdiri pada sesuatu yang lain atau menambahkan 

dimensi yang berbeda pada sesuatu, dengan memakai segala apapun yang dipakai 

untuk mengartikan sesuatu yang lainnya. 

Saussure berpendat bahwa tanda-tanda itu seperti lembaran kertas. Satu sisi 

adalah petanda dan sisi lainnya adalah tanda. Kita tidak dapat memisahkan 

penanda dan petanda dari tanda itu sendiri. Petanda dan penanda membentuk 

tanda (Berger, 2005:12). Sebuah tanda atau representamen menurut Charles S. 

Pierce adalah sesuatu yang lain dalam beberapa hal kapasitas. Sesuatu yang lain 

itu dinamakan sebagi interpretan dari tanda-tanda yang pertama pada giliran yang 

mengacu kepada obyek (Budiman, 2003;25) 

E. 7. 2. Simbol 

Dalam bahasa komunikasi, simbol seringkali diartikan sebagai lambang. 

Secara etimologis, Simbol (symbol) berasal ari kata Yunani “sym-ballein” yang 

berarti melemparkan bersama suatu (benda, perbuatan) dikaitkan dengan suatu 

ide. Selain itu ada pula yang menyebutkan “symbolos” yang berarti tanda yang 
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memberitahukan sesuatu kepada orang lain. (Herusatoto, 2000;10 dalam Sobur 

2006: 155). Simbol melibatkan tiga unsur diantaranya: simbol itu sendiri, rujukan 

( baik satu ataupun lebih), dan hubungan antara keduanya. 

Menurut Berger (2005:23), simbol dan sinyal merupakan sub-kelas dari 

tanda-tanda. Ia juga menguraikan istilah simbol menurut perspektif Saussurean, 

dituliskan simbol adalah sejenis tanda dimana hubungan antara penenda dan 

petanda seakan bersifat arbitrer. 

Pierce (Derrida,1992 dalam Sobur, 2006;156) mengartikan konsep simbol 

sebagai suatu tanda yang mengacu pada obyek tertentu diluar dirinya sendiri. 

Ibaratnya, bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat sesuai dengan tempat 

tinggal mereka. Sebagai contoh disini, orang Jawa yang lebih sering memakai 

bahasa Jawa pada lingkungannya dibandingkan dengan memakai bahasa nasional. 

Simbol merupakan kata yang saling terkait dengan penafsiran pemakai, 

kaidah pemakaian sesuai dengan jenis wacana, serta pemberian makna sesuai 

dengan orang yang menafsirkan. Sementara Berger (2000;85 dalam Sobur 156) 

mengklasifikasikan simbol menjadi 3: 

a. Konvensional : kata-kata yang kita pelajari sebagai pengganti sesuatu. 

b. Aksidental  : bersifat tertutup serta berhubungan dengan sejarah 

kehidupan manusia. 

c. Universal  : sesuatu yang didasari dari pengalaman orang banyak 
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Simbol atau bisa juga disebut tanda merupakan salah satu dari kategori 

tanda. Dalam pemikiran Pierce tanda (sign) terdiri atas: ikon/icon ( merupakan 

tanda yang dapat menggambarkan ciri utama sesuatu  atau bisa desebut sebagai 

obyek acuan tersebut yang tidak hadir), indeks ( index), dan simbol (symbol). Jadi, 

dapat diartikan bahwa simbol adalah sesuatu yang ada untuk mendampingi 

sesuatu yang lain yang tersembunyi atau tidak terlalu jelas. Simbol berhubungan 

sangat erat dengan ketidaksadaran. Seperti yang dikatakan oleh Berger bahwa 

kunci yang memungkinkan manusia untuk membuka pintu yang menutupi 

perasaan ketidaksadaran kita dan juga kepercayaan kita melalui penelitian yang 

mendalam. Hal ini dikarenakan bahwa simbol merupakan pesan dari 

ketidaksadaran kita. Pada intinya, simbol adalah sesuatu yang melaksanakan 

fungsinya sebagai penanda sehingga lazim digunakan dalam masyarakat. 

Sedangkan manusia sendiri membutuhkan simbol untuk terus bertahan hidup, 

hal ini membuktikan bahwa manusia memiliki kebudayaan dalam berkomunikasi 

seperti radio, televisi dan lain-lain. Hal ini secara tidak langsung akan mengubah 

kepribadian manusia. Selain itu manusia juga membutuhkan manusia  lain dalam 

setiap kehidupannya “ pemahaman apresiatif”. Ernst Cassier menyatakan bahwa 

keunggulan manusia atas mahkluk lainnya adalah sebuah keistimewaan sebagai 

animal symbolicum.(Sobur 2006;164). 

Selain itu, manusia adalah pengguna simbol ( pembuat simbol, penyalahguna 

simbol), penemu kenegatifan (termoralkan oleh kenegatifan ), yang dipisahkan 
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oleh situasi alaminya yang telah dibuatnya sendiri yang telah didorong semangat 

dan dirusak dengan kesempurnaan. 

E. 8. 3 Makna 

Seperti yang telah kita ketahui makna merupakan sebuah istilah yang sering 

digunakan dalam bahasa sehari-hari. Karena komunikasi merupakan proses 

pertukaran dan produksi makna. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita 

seringkali menggunakan kata makna, padahal sering sekali kita tidak memikirkan 

arti dari makna itu sendiri.  

Upaya dalam memahami makna, sesungguhnya merupakan salah satu 

masalah filsafat yang tertua dalam umur manusia. Konsep makna telah menarik 

perhatian disiplin komunikasi, psikologi, antropologi dan linguistik ( 

Sobur:2003:255). Dalam penjelasan Umberto Eco, makna atau arti dari sebuah 

wahana tanda (sign-vechicle) adalah satuan cultural yang diperagakan oleh 

wahana-wahana tanda lainnya, serta dengan begitu secara semantik 

mempertunjukkan pula ketidaktergantungannya dalam wahana tanda yang 

sebelumnya (Budiman,1999:7). 

Brown dalam Mulyana (2000:256) mengatakan bahwa seseorang mungkin 

menghabiskan tahun-thunnya yang produktif untuk menguraikan makna suatu 

kalimat tunggal dan akhirnya tidak menyelesaikan tugas itu. Ini berarti Brown 

mendefinisikan makana sebagai kecenderungan (disposisi) total untuk 

menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat banyak 
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komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu kata atau kalimat ( Sobur 

2003:256). 

Dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkomunikasi manusia tidak lepas dari 

makna. Komuikasi merupakan pertukaran dan produksi makna. Seperti yang telah 

diuraikan Johnsosn dalam Devito yang dikutip oleh Sobur (2003:258), pada salah 

satu teori makana Johnsosn dijelaskan bahwa makna ada dalam diri manusia. 

Makna tidak terletak pada kata-kata melainkan pada diri manusia. Kita 

mempergunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita 

komunikasikan. 

Ini berarti makna merupakan kecenderungan (disposisi) total untuk 

menggunakan atau bereaksi terhadap suatu bentuk bahasa. Terdapat banyak 

komponen dalam makna yang dibangkitkan suatu kata atau kalimat. 

E. 8. Semiotik film dalam cultural studies 

Semiotik merupakan ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. 

Hal ini mengartikan bahwa semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat 

sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna. Semiotika berasal dari 

Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Definisi semiotika yang paling umum 

adalah cabang ilmu yang mempelajari dan berurusan dengan pengkajian tanda dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses 

yang berlaku bagi penggunaan tanda. Pendekatan terhadap tanda dilakukan 

dengan dua cara, yaitu :  
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a. Paradigmatik (hubungan antara unsur sebuah kalimat dengan unsur-

unsur diluarnya) dan,  

b. Sintagmatik (hubungan linear antara unsur teks), dan analisis 

sintagmatik teks ini diperiksa, serta diuji sebagai rangkaian kejadian 

dalam bentuk narasi. 

Menurut Vladimir Propp, seorang pakar cerita rakyat dari rusia, 

menganggap ada dua hal penting mengenai analisis ini : 

1. Narasi menurut aliran ini disusun oleh beberapa fungsi yang sangat 

penting dalam penciptaan sebuah cerita. 

2. Urutan peristiwa dalam sebuah narasi, sangat penting, karena 

terdapat logika dalam teks narasi. Serta susunan elemen dalam 

cerita dapat mempengaruhi perrsepsi kita tentang “arti” dari cerita 

tersebut. 

Seperti yang dipaparkan McQuail (1991:183) bahwa untuk memperoleh hasil 

penelitian yang mampu menangkap konteks makna konotatif dalam suatu film 

atau program acara televisi, maka perlu mengunakan pendekatan semiotik. Sobur 

(2004;128) menjelaskan bahwa yang paling penting dalam film adalah gambar, 

suara atau musik. Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah 

digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan 

sesuatu. 

Irawanto (1999:27) dalam bukunya menjelaskan bahwa studi media massa 

pada dasarnya mencakup pencarian pesan dan makna-makna dalam materinya, 
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karena sesungguhnya basis studi komunikasi adalah proses komunikasi, dan 

intinya adalah makna. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Thomas A. 

Sebeok dalam Marcel Danesi (2011:313) yang menyatakan bahwa komunikasi 

melibatkan pertukaran tanda, pesan, dan makna. Maka mempelajari media adalah 

mempelajari makna. Pada dasarnya, hal tersebut diatas menunjukkan bahwa 

penerapan analisis semiotik pada film sebagai media massa merupakan suatu 

kesesuaian. Analisis semiotik dapat mengungkap makna yang tersembunyi dibalik 

tanda-tanda yang ada pada film.  

Selain alasan tersebut diatas, semiotik juga dapat menggali lebih dalam 

ideologi film itu sendiri. Irawanto (1999:viii) menuliskan bagaimana ia memilih 

semiotika sebagai alat analisis dalam penelitiannya tentang film. Semiotika lebih 

memberi kemungkinan bagi upaya pembongkaran praktik ideologi dalam teks 

film. 

Menurut John Fiske ( Sobur, 2001:94) ada beberapa hal dan tahapan yang 

harus diperhatikan dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis 

semiotik, antara lain: 

1. Identifikasi dan Signifikasi Tanda 

Peneliti melakukan pemaknaan terhadap tanda-tanda yang tampak dalam 

teks. Dalam pemaknaan, tanda dimasukan secara denotatif, yakni makna 

khusus yang terdapat dalam sebuah tanda yang bersifat langsung. Tahapan 

ini juga dapat sebagai syntagmatik level (level sintagmatik). 
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2. Pemaknaan tanda yang telah dijadikan penanda adalah ideologi, sejarah 

dan mitos yang telah ada. Dalam hal ini melakukan pemaknaan secara 

konotatif. Yakni pemaknaan yang dihubungkan dengan kebudayaan dan 

mitos yang tersirat dalam pembungkus tanda. 

3. Analisis Tanda dengan memperhatikan elemen makna (ikon, indeks, 

simbol) masing-masing penanda (signifier) tahapan ini sebagai paradigma 

level ( level paradigmatik).Hal ini seperti yang dipergunakan oleh CS. 

Pierce. Tetapi kita disini akan lebih memfokuskan perhatian pada 

semiotika Saussure dan Rolland Barthes yang merupakan anak dari 

pemikiran Saussure.  

Terlebih dari itu jika dihubungkan dalam cultural studies maka semiotika 

harus melewati  komunikasi sebagai media yang sangat penting dalam pertukaran 

makna dan tanda yaitu bahasa. Bahasa itu sendiri ialah elemen penting dalam 

kebudayaan (cultural studies). Koentjaraningrat memberikan definisi budaya 

sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka 

kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia dengan belajar. Dan, James 

Spradley sepertinya hampir sependapat dengan Koentjaraningrat. Ia mengatakan 

budaya merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses 

belajar, yang kemudian mereka gunakan untuk menginterpretasikan dunia 

sekelilingnya, sekaligus untuk menyusun strategi perilaku dalam menghadapi 

dunia sekitar. Selain itu, budaya merupakan  situs produksi makna, bukan ekspresi 

makna yang ada ditempat lain. Melainkan, makna muncul didalam dan melalui 
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relasi sosial, relasi diantara orang-orang, kelompok, kelas, institusi, struktur, dan 

benda karena  diproduksi, disirkulasikan, dan dipertukarkan dalam dunia sosial.  

Sedangkan makna tidak pernah tetap sepenuhnya (Thwaites 2009:3) dan, 

sebagian makna boleh jadi stabil, tetapi sebagian lainnya mungkin berubah-ubah 

dengan sangat cepat. Keberubahan ini berarti bahwa meskipun makna selalu 

muncul dalam suatu konteks sosial, kita juga harus mengatakan bahwa makna itu 

tidak pernah seluruhnya ditentukan oleh konteks tersebut. Makna bermigrasi dari 

satu konteks ke konteks lainya, kadang-kadang berhenti sangat jauh dari tempat 

makna itu memulai. Makna selalu berpindah-pindah, terbelokkan, diolah kembali, 

dan dipertukarkan. Ini bukanlah sesuatu yang salah dalam transmisi makna. Hal 

tersebut merupakan proses makna itu sendiri. Bagaimanapun juga, sebuah film 

dapat dipahami sekalipun kita tidak mengenal pembuat film atau lingkungan 

sekitar tempat film tersebut diproduksi. Hal ini tidak berarti bahwa, makna 

senantiasa bebas dari konteks, maksudnya adalah bahwa pengetahuan tentang 

seorang pengarang atau pemosisi ( sitters) menyuguhkan jenis konteks berbeda.  

Semiotik film memang berawal dalam bidang bahasa. Dalam 

perkembangannya kemudian semiotika bahkan merasuk pada semua segi 

kehidupan umat manusia. Jadi, semiotika adalah ilmu tanda, istilah ini berasal dari 

kata Yunani semeion yang berarti “tanda”. Winfried Noth (1993:13) menguraikan 

asal-usul kata semiotika; secara etimologi semiotika dihubungkan dengan kata 

Yunani sign = sign dan signal = signal, sign.  
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Barthes menjelaskan bahwa penanda dalam film bukan gambar yang ada 

dilayar, tetapi melainkan elemen dari representasi film, seperti aktor, kostum, set, 

gestur, dan music. Barthes menambahkan petanda dalam tanda film adalah semua 

hal yang ada diluar film dan perlu diaktualisasikan didalamnya. 

Dalam semiologinya, Roland Barthes memperkenalkan mitos dalam tataran 

makna konotasi. Sedangkan, menurut Bennet istilah culture digunakan sebagai 

payung istilah (umbrella term) yang merujuk pada semua aktivitas dan praktek-

praktek yang menghasilkan pemahaman (sense) atau budaya berarti makna 

(meaning). Menurutnya: 

“Kebiasaan dan ritual yang mengatur dan menetukan hubungan sosial kita 

berdasarkan kehidupan sehari-hari sebagaimana halnya dengan teks-teks 

tersebut-sastra, musik, televisi, dan film-dan melalui kebiasaan serta ritual 

tersebut dunia sosial dan natural ditampilkan kembali atau ditandai-

dimaknai-dengan cara tertentu yang sesuai dengan konvensi tertentu.” 

(http://sosbud.kompasiana.com/2010/07/21/konsep-budaya-dalam-kajian-budaya-

cultural-studies/  TGL 18/08/2011 PKL. 15:42 WIB). 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semiotik merupakan 

bagian dari cultural studies. Karena semiotik dapat dipergunakan untuk mengkaji 

kebudayaan. Semiotik melihat kebudayaan sebagai suatu sistem tanda yang 

berkaitan satu dengan yang lainnya, dengan cara memahami makna yang ada 

didalamnya. Serta keterkaitan itu bersifat konvensional.  

 Dibawah ini merupakan contoh bagaimana manusia memandang gejala 

kehidupan sehari-hari (kebudayaan) sebagai tanda. Dan hal ini akan dikaitkan 

dengan model dikotomis penanda dan petanda sehingga menjadi lebih dinamis 
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yang sudah dikembangkan oleh Roland Barthes. Ia mengemukakan bahwa dalam 

kkehidupan sosial budaya penanda adalah “ekspresi” [E] tanda, sedangkan 

petanda adalah “isi” (dalam bahasa Perancis contenu [C] ). Jadi, sesuai dengan 

teori de Saussure, tanda adalah “relasi” [R] antara E dan C. Dan ia 

mengemukakan model tersebut dengan model E-R-C. 

 Barthes mempergunakan teori signifier dan signified yang dikembangkan 

menjadi teori metabahasa dan konotasi. Istilah signifier menjadi ekspresi [E] dan 

signified menjadi isi [C]. Namun, Barthes mengatakan antara E dan C harus ada 

relasi [R] tententu, sehingga terbentuk tanda [Sign, Sn]. Ini suatu konsep 

struktural, seperti yang dikemukakan de Saussure. Namun, konsep relasi [R] ini 

membuat teori tentang tanda lebih mungkin berkembang, karena R ditetapkan 

oleh pemakai tanda. Menurut Barthes, E dapat berkembang dan membentuk tanda 

baru, sehingga ada lebih dari satu penanda dengan C yang sama. Pengembangan 

ini disebut sebagai gejala metabahasa dan membentuk apa yang disebut 

“kesinoniman”. 

 Setiap tanda selalu memperoleh pemaknaan awal yang dikenal secara 

umum (biasa disebut denotasi) dan oleh Barthes disebut “sistem primer”, 

sedangkan pengembangannya disebut “sistem sekunder”. Sistem sekunder yang 

ke arah E, seperti yang sudah dikemukakan diatas sebagai metabahasa. Maka, 

sistem sekunder yang ke arah C disebut konotasi, yaitu pengembangan isi [C] 

sebuah ekspresi [E]. Konsep konotasi ini tentunya didasari tidak hanya oleh 

paham kognisi, tetapi juga oleh paham pragmatik (yakni pemakai tanda dan 

situasi pemahamannya). Dalam kaitan dengan pemakai tanda, kita juga dapat 
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memasukkan perasaan [aspek emotif] sebagai salah satu faktor yang membentuk 

konotasi. 

E. 9. Pesan dan Tanda Dalam Film 

 Tanda adalah bagian dari  kebudayaan manusia. Maka semiotik adalah 

“ilmu” yang yang dapat digunakan untuk mengkaji tanda dalam kehidupan 

manusia. Semiotik dibagi menjadi dua, yaitu semiotik strukturalis ( yang 

bersumber pada Ferdinand de Saussure) dan pragmatis yang bersumber pada 

Charles Sanders Pierce). Perbedaan antara semiotik strukturalis dan semiotik 

Piercian adalah bahwa yang pertama melihat tanda dan pemaknaannya dilihat 

sebagai suatu proses kognitif yang dikaitkan dengan penyerapan suatu realitas. 

Pada sistem yang pertama suatu tanda dan pemaknaannya dilihat dalam suatu 

paradigma dikotomis (hubungan anatara dua hal), sedangkan pada sistem yang 

kedua sistem tanda pemaknaannya dilihat dalam suatu paradigma trikotomis ( 

suatu proses yang terdiri dati tiga tahap yang disebut “semiosis”). 

 Semiotik memberikan kemungkinan kepada kita untuk berfikir kritis dan 

memahami bahwa tidak ada satu otoritas yang berwenang memberikan makna 

atau penafsiran atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan sosial budaya 

kita. Penafsiran itu dapat terjadi secara terbuka dalam bentuk verbal atau non 

verbal, termasuk tingkah laku kinetis warga masyarakat. Berikut adalah beberapa 

hal yang dipergunakan semiotika dalam menemukan makna. 
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E. 9. 1. Semiotik Teks 

Teks adalah suatu kesatuan kebahasaan (verbal) yang mempunyai wujud dan 

isi, atau segi ekspresi dan segi isi. Ada  dua pendekatan dasar pada teks: (1) Teks 

sebagi pesan budaya (atau non verbal), yakni semua gejala budaya seperti film, 

tarian, dan peristiwa tentang musik, upacara, ataupun sirkus; dan (2) Teks sebagai 

pesan verbal yang membatasi teks pada hanya gejala kebahasaan. Untuk dapat 

disebut teks maka harus memenuhi kriteria tekstualitas, yakni memiliki kohesi 

(diantara unsur-unsurnya terdapat kaitan semantis yang ditandai secara formal), 

koherensi (segi isinya dapat berterima karena memenuhi logika tekstual, 

intensionalitas (teks diproduksi dengan maksud tertentu), keberterimaan 

(berterima bagi pembaca/masyarakat pembaca), intertekstualitas (mempunyai 

kaitan secara semantis dengan teks lain), informativitas (mengandung informasi 

dan pesan tertentu (Hoed 2011:89). 

Salah satu pendekatan dalam semiotik adalah yang dilakukan oleh Barthes, 

yang melihat teks sebagai tanda yang harus dilihat sebagai memiliki segi ekspresi 

(E) dan isi (C). Dengan demikian, sebuah teks dilihat (1) Sebagai suatu maujud 

(entity) yang mengandung unsur kebahasaan; (2) Sebagai suatu yang meujud yang 

untuk memahaminya harus bertumpu pada kaidah-kaidah pada bahasa teks itu; (3) 

Sebagai suatu kajian dari kebudayaan sehingga tidak dapat dilepskan dari konteks 

budayanya dan lingkungan spasiotemporal, yang berarti harus memperhitungkan 

faktor pemroduksi dan penerima teks.  
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Jadi, semiotik memberikan tekanan pada pemahaman atas makna fenomena 

budaya sebagai tanda yang sifatnya representatif dan interpretatif. 

E. 9. 2 Ruang dan Manusia dalam Semiotik 

Manusia melihat ruang sebagai sesuatu yang batasnya sejauh perpanjangan 

dirinya. Apabila manusia menggunakan ruang untuk keperluan, tujuan, atau 

fungsi tertentu, maka ia menggunakan ruang untuk keperluan,tujuan, atau fungsi 

tertentu pula.  

1. Memaknai Ruang (Space) dan Tempat ( Place) 

Manusia adalah mahkluk yang selalu mencari makna dari lingkungannya. 

Ruang merupakan lingkungan tempat manusia berada. Setelah manusia mulai 

mampu memaknai ruang sekitarnya, kemudian berkembang menjadi ruang 

mental, yakni ruang yang ditentukan bentuk, sifat dan batas-batasnya oleh 

manusia dalam kognisinya. 

Hoed (2011; 110) Semiotik melihat ruang sebagai tanda karena ruang 

dimaknai oleh manusia. Oleh karena itu ruang merupakan bagan dari masyarakat 

dan kebudayaannya. Dalam kehidupan manusia, selain diberi makna, ruang juga 

diberi fungsi tertentu sehingga ruang tersebut menjadi tempat (place) yang 

memenuhi fungsi tertentu. Manusia juga melakukan upaya agar ruang dapat 

memenuhi intelektual, estetika, atau kenyamanan, seperti ruang belajar, salon, 

ruang makan, dan ruang musik. Manusia memberikan makna baru pada ruang 

yang diisinya. Dalam rumah pun ada tempat-tempat dengantingkatan-tingkatan 
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keprivatan yang berbeda misalnya kamar mandi, kamar mandi, kamar kecil, 

kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, atau dapur. 

Pemaknaan atas ruang-ruang itu disebut sebagai konotasi sosial yakni 

pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat bersangkutan, yang biasanya sudah 

diketahui warganya. 

Dalam ruang ada tiga variabel yang harus dilihat, yakni “teritorialitas” 

(territoriality), “kepanjangan diri” (ekstension of self) dan “konotasi sosial” ( 

coded connotation). Ruang sebagai gejala teritorialitas berarti melihat ruang 

sebuah teoriti fisik yang bersifat obyektif. Dalam bahasa semiotik Barthes ini 

disebut sebagai denotasi. Ruang sebagai kepanjangan diri berarti teritori yang 

dilihat dari sudut pandang manusia yang diteliti ( Ego), yakni dilihat sebagai suatu 

kenyataan mental manusia. Jadi, ruang sebagai kepanjangan diri merupakan gejala 

konotasi individual yang didasari konvensi sosial. Konotasi sosial berarti ruang 

yang dilihat dari kacamata makna sosial. Dengan demikian, kita akan memperoleh 

hasil analisis yang lengkap dan didasari penglihatan dari tiga sudut pandang. 

2. Ruang, Struktur, dan Diri 

Pemaknaan ruang biasanya dipandang melalui diri ( Ego). Manusia 

menyampaikan pikiran,perasaan dan keinginannya melalui berbagai cara. Ia dapat 

melakukannya secara verbal ataupun nonverbal. Apabila ia menyampaikannya 

secara verbal, maka ia menggunakan bahasa. Apabila ia mengungkapkannya 

secara secara nonverbal, maka ia dapat menggunakan tanda ikonis (misalnya 

gambar, foto, patung, bentuk, warna, atau bunyi, termasuk musik). Selain itu ia 
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juga dapat menggunakan tubuhnya. Dalam menggunakan tubuhnya, manusia 

dapat menetapkan relasi antara dirinya dan dunia luar dirinya. Dalam semiotik, ini 

disebut proksemik (proxemics). Proksemikmerupakan sistem tanda yang 

memberikan makna terhadap relasi antara Ego (titik labuh) dan sekitarnya. Ini 

berarti bahwa manusia memberikan jarak antara dirinya dan manusia lain, atau 

bagaimana manusia mengatur relasi antara dirinya dan sekitarnya. 

Dalam kaitannya dengan semiotik ruang, kita dapat mempelajari bagaimana 

manusia memberikan makna pada dua hal, yakni (1) kontak pandang (eye 

contact). Kontak pandang diberi makna yang berbeda-beda berdasarkan 

kebudayaan suatu masyarakat. Hal ini juga biasanya “diukur” dengan berdasarkan 

lamanya kontak atau bahasa mata (misalnya memandang, mengerling, dan 

ataupun mengedip) dan (2) jarak antara Ego dan manusia lain. Hoed (2011:113) 

Edward T. Hall menggolongkan jarak menjadi empat golongan, yakni intim, 

personal, sosial dan publik. Jarak ini disebut proksem ( proxemes).  Untuk 

masyarakat “Barat” Hall menyebutkan jarak intim 0-8 inci, personal 1,5-4 kaki, 

sosial 4-12kaki, dan publik 12 kaki atau lebih.  Hal ini sudah tentu berbeda 

dengan kebudayaan lain. 

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa manusia memberikan makna 

terhadap ruang. Dalam kaitannya bahwa manusia sebenarnya berada dalam ruang 

sebagai suatu struktur fisik dan sekaligus struktur mental yang ditentukan 

pengalaman dirinya dalam ruang fisik tertentu dalam sejarah hidupnya. Struktur 

mental atau dapat kita katakan pemaknaan struktur dan ini  mempengaruhi cara ia 

bertindak dalam interaksi sosial. Manusia berada dalam berbagai ruang fisik 
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seperti yang dikemukakan diatas dalam kegiatannya. Ruang fisik itu (atau struktur 

fisik) disebut bidang dan berbeda-beda sifatnya. Pada setiap bidang ia 

memberikan makna sendiri dlam bidang itu, atau dapat dikatakans setiap bidang 

memberikan struktur mental tertentu. Dalam interaksi sosial di bidang tertentu, 

manusia menggunakan modal yang dimiliinya berdasarkan strategi tertentu itu, 

agar ia dapat bertahan hidup. 

F. METODE PENELITIAN 

Disetiap penelitian ilmiah sudah dapat dipastikan memiliki metode yang 

disesuaikan dengan obyek penelitiaannya. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Deskriptif disini diartikan bahwa data terurai 

dalam bentuk kata-kata atau gambar – gambar dan semua hal yang bersifat sistem 

tanda tidak ada yang dianggap sepele sehingga memberikan pemahaman yang 

kompherensif. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis semiotik dengan 

pendekakatan interpretatif, dimana hal ini untuk menginterpretasikan tanda-tanda 

yang terdapat dalam film, dan nantinya tanda-tanda tersebut akan membentuk satu 

kesatuan makna (meaning). Metode semiotika pada dasarnya bersifat kualitatif-

interpretatif. Maka dari itu, melalui kajian kualitatif –interpretatif, penelitaian ini 

diharapkan dapat menjawab permasalahan secara detail dan mendalam, serta kuat 

dalam analisis dan interpretasi. Seperti yang telah dijelaskan, bhawa semiotik 

mengkaji tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Piliang ( 

2003;270) mengatakan bahwa: 

“Metode semiotika pada dasarnya bersifat kualitatif interpretatif 

(interpretation), yaitu sebuah metode  yang memfokuskan dirinya pada 
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tanda dan teks sebagai obyek kajiannya, serta bagaimana peneliti 

menafsirkan dan memahami kode (decoding) dibalik tanda dan teks 

tersebut. Metode analisis teks (tekstual analisis) adalah salah satu dari 

metode interpretatif tersebut”. 

Dasar penelitian ini menggunakan analisis semiotik dengan model semiotik 

Roland Barthes. Roland Barthes salah satu pemikir postrukturalis . Ketika 

berhadapan dengan dengan teks-teks yang konvensional (seperti posmedernisme), 

ia bersama pemikir postrukturalis yang lain membangkan model pendekatan 

linguistik yang cenderung menekankan aspek aspek diskursus dari sebuah teks. Ia 

lebih menyoroti produksi  dan penggunaan tanda – tanda secara nyata pada satu 

komunitas bahasa tertentu ketimbang konvensi yang menopangnya. Ia cenderung 

menekankan produktivitas, perubahan historis, serta ketidak stabilan makna – 

makna (plural ketimbang mempertahankan makna ideologis yang cenderung 

mapan. 

 Barthes dalam kutipan Sobur (2001;123) mengatakan bahwa: 

“Semua obyek kultural dapat diolah secara tekstual. Sobur menambahkan 

teks yang dimaksud Roland Barthes adalah dalam arti luas. Teks tidak 

hanya berarti berkaitan dengan aspek linguistik saja. Semiotik dapat 

meneliti teks dimana tanda- tanda terkodifikasi dalam sebuah sistem. 

Dengan demikian, semiotik dapat meneliti bermacam-macam teks seperti 

berita, film, iklan, fashion, fiksi, puisi dan drama”. 

Barthes (1915-1980), dalam teorinya mengembangkan semiotika menjadi 

2 tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Denotasi adalah 

tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada 

realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah 

tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di 

dalamnya beroperasi makna yang tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti 

Roland Barthes adalah penerus pemikiran Saussure. Saussure tertarik pada cara 
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kompleks pembentukan kalimat dan cara bentuk-bentuk kalimat menentukan 

makna, tetapi kurang tertarik pada kenyataan bahwa kalimat yang sama bisa saja 

menyampaikan makna yang berbeda pada orang yang berbeda situasinya. 

Kemudian ia meneruskan pemikiran tersebut dengan menekankan 

interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural penggunanya, 

interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang dialami dan 

diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “order of 

signification”, mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi 

(makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal). Di sinilah titik 

perbedaan Saussure dan Barthes meskipun Barthes tetap mempergunakan istilah 

signifier-signified yang diambil dari Saussure. Jadi, jika digambarkan Barthes 

lebih memfokuskan pemikirannya tentang signifikasi dua tahap ( two order of 

signification ) adalah sebagai berikut: 

Gambar 1. 1 

Signifikasi Dua Tahap Barthes 
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Sumber: John Fiske(2011: 122) 

Melalui gambar diatas Barthes, seperti yang dikutip oleh Fiske 

menjelaskan bahwa signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara 

signifier dan signified didalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Barthes 

menyebutnya sebagai denotasi, yaitu makna yang paling nyata dari tanda. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikasi 

tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

denga perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayaannya. 

Konotasi mempunyai makna yang subyektif atau paling tidak intersubyektif. 

Pemilihan kata-kata kadang merupakan pilihan terhadap konotasi, misalnya kata 

“kemerdekaan” dengan “kebebasan”. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang 

digambarkan tanda terhadap sebuah obyek, sedangkan konotasi adalah bagaimana 

menggambarkannya ( Fiske dalam Sobur (2001:128)). 

Pada signifikasi tahap kedua yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja 

melalui mitos (myth). Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau 

memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam ( Fiske dalam Sobur 

2001:128). Semiotik Roland Barthes secara khusus setuju kepada sejenis tuturan 

(speech) yang disebut mitos. Menurut Barthes dalam Budiman (2004:63), bahasa 

membutuhkan kondisi tertentu untuk menjadi mitos, yaitu secara semiotis 

dicirikan oleh hadirnya sebuah tatarann signifikasi yang disebut sebagai sistem 

semiologis tingkat kedua. Pada tataran signifikasi lapis kedua inilah mitos 

bercokol. 
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Mitos jika dikaitkan dengan ideologi maka, seperti yang dikatakan Van 

Zoest, “ ideologi dan mitologi dalam hidup kita sama dengan kode-kode dalam 

perbuatan semiotis dan komunikasi kita (Sobur, 2003:208). Ideologi adalah 

sesuatu yang abstrak, sementara mitologi ( kesatuan mitos-mitos yang koheren) 

menyajikan inkarnasi makna-makna yang mempunyai wadah dalam ideologi. “ 

ideologi harus dapat diceritakan”, kata Van Zoest. Cerita itulah yang disebut 

dengan mitos ( Sobur, 2003:209). 

Dari teori mitos Barthes dan salah satu penganut Saussure lainnnya yang 

bernama Levi-Strauss disebutkan dalam uraian Fiske (2005:182) yang dituliskan 

hampir semua sisi, teori-teori mitos dari Barthes dan Levi-Strauss berlawanan. 

Walaupun begitu namun keduanya memiliki persamaan dimana kedua teori 

tersebut memandang mitos sebagai bahasa, satu cara mengedarkan makna di 

masyarakat (Fiske, 1999:183).  

Selain itu Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan yaitu “mitos” yang 

menandai suatu masyarakat. “Mitos” menurut Barthes terletak pada tingkat kedua 

penandaan, jadi setelah terbentuk sistem sign-signifier-signified, tanda tersebut 

akan menjadi penanda baru yang kemudian memiliki petanda kedua dan 

membentuk tanda baru. Jadi, ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi 

kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka makna denotasi tersebut 

akan menjadi mitos.  
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G.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dasar teoritis penelitian kualitatif interpretasi 

yaitu cara untuk mengemukakan gambaran dan pemahaman mengenai bagaimana 

dan mengapa suatu gejalaatau realitas komunikasi terjadi dengan menggunakan 

perspektif konstruktivis. Dalam hal ini, penelitian diletakkan dalam hubungan 

subjek dengan realitas dalam kesadaran subjek peneliti. Pendekatan 

konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat dan 

meninterpretasikan bagaimana pesan itu disampaikan. 

H. Waktu penellitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2012 hingga selesai. 

I. Ruang lingkup penelitian 

Ruang lingkup penelitiannya adalah keterkaitan antara dunia maya dan dunia 

nyata dalam film I Know What You Did On Facebook. Tetapi, untuk membatasi 

pembahasan, peneliti memfokuskan pada alur cerita (akting dan juga dialog). 

Karena ini merupakan bagian utama dari sebuah film, sedangkan aspek 

sinematografinya berfungsi sebagai pendukung. 

J. Unit Analisis Data 

Unit analisis data dalam penelitian ini adalah akting dan juga dialog dari 

para tokoh yang berperan dalam film tersebut, serta yang dianggap mewakili 

kekacauan batas dunia maya dan dunia nyata. 
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K. Teknik pengumpulan Data. 

Teknik pengumpuan data yang digunakan peneliti ada dua, yaitu: 

a. berasal dari bentuk Compact Disk dan diputar dengan power DVD 

player menggunakan Gom Media Player dengan durasi 92 menit 21 

detik, frame dari beberapa scene yang dianggap mewakili makna lalu 

dipotong dengan menggunakan Gom Media Player. Lalu dari potongan 

frame tersebut kemudian menjadi file jpeg. 

b. Sekunder : diambil dari beberapa informasi baik berupa buku, artikel 

di internet, maupun kepustakaan lain yang berkaitan dengan bahasan 

yang ada untuk menunjang kelengkapan data. 

L. Teknik Analisa data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana deskriptif ini 

diartikan bahwa data yang terurai berupa kata ataupun gambar, sehingga 

memberikan pemahaman yang komprehensif. Sedangkan analisis datanya 

menggunakan analisis semiotik dengan pendekatan interpretatif, dimana hal ini 

untuk menginterpretasikan tanda-tanda yang terdapat dalam film, sehingga tanda-

tanda itu dapat membentuk makna. Dasar dari penelitian ini menggunakan analisis 

semiotik dengan model semiotik Roland Barthes, salah satu pengikut dari pemikir 

strukturalis yang mempraktekkan model linguistik Saussure. Barthes menyebut 

kata semiotik menjadi semiologi, dimana ia mengembangkan dua tingkatan yaitu 

denotasi dan konotasi. 
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Secara lebih jelas dalam analisis data dilakukan beberapa langkah, dimulai 

dari teknis analisis data dalam penelitian ini adalah memilih plot-plot yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Setelah terpilih, maka pada langkah kedua peneliti akan 

mengidentifikasi struktur atau bahasa film dalam plot tersebut sesuai dengan unit 

analisis data yang telah ditentukan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan 

dianalisis menggunakan pendekatan semiotik Roland Barthes. Pada langkah ini 

peneliti akan mencari makna yang terkandung pada tanda-tanda pada data yang 

telah diperoleh. Tanda-tanda yang diperoleh akan dicari makna denotatifnya 

sesuai dengan pemaknaan tahap pertama Roland Barthes. Selanjutnya tanda-tanda 

itu juga akan dicari makna konotatifnya yang menunjukkan pemaknaan tahap 

kedua Rolland Barthes. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penelitian ini 

mengacu pada peta tanda Roland Barthes sebagai berikut: 

Gambar 1. 2 

Peta Data Roland Barthes 

Sumber: Sobur,(2003:69) 

 

  

 

  

 

1. Signifier 

( Penanda ) 

2. Signified 

( Petanda) 

3. Denotatitive sign (tanda denotatif) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVESIGNIFIER 

(PENANDA KONOTATIF) 

 

 
6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 
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Untuk lebih compleksnya langkah yang terakhir adalah dengan memaparkan 

mitos yang tersirat dalam pembungkus tanda. 

Sesuai dengan analisis semiotik Roland Barthes, bila hendak akan menemukan 

maknanya, maka yang digunakan pertama-tama adalah yang dikelompokkan 

sesuai dengan jenisnya masing-masing kemudian dianalisis dengan 

memperlihatkan elemen-elemen makna yaitu petanda, penanda, denotasi dan 

konotasi yang merupakan seperangkat semiotik. Dari langkah pertama akan 

mendapatkan gambaran yang bersifat umum dan mencakup apa yang 

dipermasalahkan agar lebih mudah dibaca dan dicerna. Kemudian melalui tabel 

dibawah ini digunakan untuk mengelompokkan secara satu persatu unsur audio 

dan visual kemudian dicari makna denotatif dan konotatif dari seluruh shot yang 

ada dalam film ini.  

Kemudian setelah film dimaknai secara denotatif dan konotatif, maka dapat 

diketahui gambaran menyeluruh dan mana saja dari film I Know What You Did 

On Facebook yang sesuai dengan rumusan masalah diatas untuk mencapai tujuan 

penelitian yaitu menyampaikan gambaran yang menyeluruh mengenai mitologi. 

Selanjutnya data akan disajikan dan dideskripsikan secara kualitatif. 

 

 

 


