
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu melakukan hubungan 

dengan orang lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang 

memerlukan orang lain untuk menyatakan dan mendukung identitas diri serta 

membangun kontak sosial dalam pemenuhan kebutuhan fisik dan 

psikologisnya. Komunikasi merupakan alat untuk melakukan interaksi sosial 

antara manusia yang satu dengan manusia yang lain  (komunikator dan 

komunikan), dan dengan itu manusia dapat menerima atau memberikan 

berbagai informasi yang belum atau telah diketahuinya lebih dulu  kepada 

orang lain.  

Untuk beberapa alasan tertentu, proses penyampaian pesan dari 

komunikator kepada komunikan dengan tujuan memberi informasi, 

pendidikan atau sekedar hiburan dilakukan melalui suatu media yang dapat 

menjangkau secara luas berkaitan dengan jarak atau heterogenitas 

komunikannya (khalayak ramai), atau kemampuan media tersebut untuk 

melakukannya dalam hitungan waktu yang serempak dalam arti hampir 

bersamaan, yaitu media massa.  

Media massa ini meliputi media elektronik seperti televisi, radio dan 

lainnya. Kemudian media cetak seperti Koran, majalah dan lainnya. Media 

tidak lain adalah alat pembantu kalau kita berbicara kepada orang banyak 

dan untuk menjangkau daerah yang begitu luas ini. 



Berbicara media elektronik salah satunya adalah film. Film merupakan 

salah satu karya seni modern, film sendiri dapat menggambarkan realitas 

kehidupan masyarakat luas. Film dibangun dari berbagai gambar yang 

menimbulkan ilusi yang diproyeksikan pada layer. Sifat film sendiri adalah 

imaji reproduktif. Film mampu membangun imajinasi orang yang melihatnya, 

sehingga terbawa emosi kedalamnya. 

Film mempunyai pendekatan visual secara seni. Film sendiri sangat 

mengutamakan estetika dan artistiknya baik secara visual, pengaktoran, 

dialog, image maupun seni massanya. Film hiburan telah menjadi sesuatu 

yang cukup identik, karena perkembangan film hiburan telah menjadi suatu 

pakem bagi para produser dalam memproduksi filmnya. Hal ini pada 

dasarnya memang tidak lepas dari nuansa bisnis yang terdapat dalam 

industri film. Perkembangan film yang bernuansa hiburan semata inilah yang 

kemudian menjadikan film yang hanya berorientasi pada hiburan tanpa 

mengindahkan nilai – nilai pendidikan dan tingkat apresiasi penontonnya. 

Film dapat memproduksi pesan yang akan dokomunikasikan lewat 

pemanfaatan teknologi kamera, warna, dialog, sudut pengambilan gambar, 

musik dan suara melalui tampilan audio dan visual yang terekspresikan 

menjadi sebuah karya seni dan sastra yaitu bagaimana adegan satu dengan 

adegan yang lain dirangkai membentuk cerita film sehingga isi pesan dalam 

film dapat disampaikan  dan mudah dipahami oleh penonton. 

Melihat keberadaan film yang memiliki daya tarik kemasan gambar 

bergerak, warna, bentuk dan suara dengan aspek alur cerita, pemeran, dan 

setting, film mendapat tempat tersendiri. Film selalu merekam realitas atau 



isu-isu sentral yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan 

kemudian memproyeksikan ke atas layar. 

 Film juga merupakan sebuah karya seni yang banyak 

mempertimbangkan unsur-unsur estetika dan artistik secara visual, 

pengaktoran, dialog (audio)nya. Secara eksplisit mungkin dapat dikatakan 

bahwa film lebih hanya bernuasa atau berfungsi hiburan bagi para 

penontonnya, tetapi pada kenyataannya film yang juga merupakan bentuk 

dari salah satu media penyampai pesan dalam proses komunikasi yang 

selain memiliki fungsi menghibur juga memiliki fungsi sebagai pemberi 

pengetahuan (informatif), pendidikan (education), provokasi dan lain-lain 

sesuai dengan misi yang diinginkan atau dibawa oleh para pembuatnya. 

Penuangan realitas atau isu-isu sosial yang ada di masyarakat dalam bentuk 

cerita, dengan adanya keterbatasan berkenaan dengan permasalahan  

teknis, sosial dan ekonomi, maka film juga merupakan sebuah karya yang 

banyak menggunakan tanda (simbol) yang mungkin dituangkan dalam 

penokohan atau pengkarakteran para pemainnya, aspek visual dan audionya 

dalam rangka penyampaiannya pada masyarakat penontonya (khalayak 

ramai).    

Sebut saja salah satu film karya Robert Schwentke yang berjudul 

flight plan yang diprodusi oleh touchstone picture pada tahun 2005, bersetting 

tempat di atas pesawat dengan ketinggian 40.000 kaki. Film ini menceritakan 

tentang hilangnya seorang anak dalam pesawat.  Kyle Pratt (Jodie Foster) 

dengan menggunakan pesawat 474 sedang berada dalam perjalanan dari 

Berlin ke New York bersama putrinya Julia (Marlene Lawston). Pada 

ketinggian 40.000 kaki tiba-tiba saja Julia menghilang tanpa jejak. Tentu saja 



Kyle sangat panik dan gusar. Karena dilihatnya keadaan dalam pesawat 

baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin sang putri yang berusia enam tahun 

lenyap begitu saja tanpa seorang pun melihatnya. Kyle yang sudah sangat 

bersedih karena kematian suaminya, kian bertambah sedih, serta begitu 

emosional. Tak ada yang tahu begitu pula dengan pramugari dan seluruh kru 

dalam kabin pesawat. Bagaikan mimpi buruk keadaan bertambah parah 

sebab para penumpang dan kru malah tidak percaya dan meragukan 

kewarasannya. Tanpa ada seorang pun membantu, ia bertekad mencari dan 

menyelamatkan Julia dengan segenap kemampuan fisik dan akalnya. Di 

tengah pencariannya Kyle ingat bahwa dia satu pesawat dengan orang Arab 

yang dilihatnya sewaktu dalam pesawat, tanpa berpikir panjang Kyle 

langsung menuduh orang Arab itulah yang menculik anaknya. 

Film Flight Plan dipilih peneliti untuk dijadikan objek penelitian, 

dikarenakan film ini berkenaan dengan realitas yang ada pada saat ini, yang 

terjadi antara bangsa barat (Amerika) dan Negara timur (Arab terlebih lagi 

Islam). Seperti yang telah kita ketahui setelah kejadian 11 september yang 

menghancurkan menara kembar WTC bukan hanya memberikan dampak 

yang sangat luas terhadap Negara Amerika Serikat, dunia islampun juga 

mendapatkan dampak yang sangat besar. Selama  ini di kepala orang 

Amerika, kulit putih memiliki gambaran anti Arab dan sikap permusuhan 

serta tindak diskriminatif terhadap Arab berlangsung terus dan turun 

temurun. Mereka (Amerika) beranggapan bahwa orang timur tidak 

rasional, tidak demokratis, dan sangat mistik. (membongkar hegemoni 

sosiologi barat, (www.commongroundnews.org) Semua ini bermula dari 

pertikaian antara bangsa Barat dan bangsa Timur sejak jaman dahulu, 

http://www.commongroundnews.org/


yang dilatar belakangi oleh perang bernuansa ras serta agama. Selain itu 

juga adanya keinginan bangsa Amerika sebagai Negara adikuasa untuk 

mencapai kepentingan-kepentingannya baik secara politik, ekonomi, 

maupun budaya   

Pendekatan semiotic adalah salah satu perspektif yang dapat 

dijadikan sandaran dalam membaca tanda-tanda yang terdapat dalam film. 

Semiotika yang biasanya didefinisikan sebagai pengkajian tanda-tanda pada 

dasarnya merupakan sebuah studi atas kode-kode, yaitu sistem apapun yang 

memungkinkan kita memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda 

atau sebagai sesuatu yang bermakna. Semiotic visual merupakan salah satu 

bidang studi semiotika yang secara khusus manaruh minat pada penyelidikan 

terhadap segala jenis makna yang disampaikan melalui sarana indera lihat 

(visual senses), dimana semiotik visual tidak lagi terbatas pada pengkajian 

seni rupa (Kris Budiman,2003:13).  Oleh karenanya, pendekatan secara 

semiotik dalam analisis film akan menemukan konteksnya berkaitan dengan 

film sebagai bahasa yang dipenuhi oleh tanda-tanda atau dengan kata lain 

menganalisis film sebagai suatu struktur penandaan. 

Berkaitan dengan uraian di atas, maka peneliti mencoba mengambil 

tema representasi sikap orang Amerika terhadap orang Arab dalam  Film 

Flight Plan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah bagaimana representasi sikap orang Amerika terhadap orang 

Arab dalam Film Flight Plan? 



C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi sikap 

orang Amerika terhadap orang Arab dalam Film Flight Plan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para 

pembuat film untuk lebih kreatif dalam memproduksi film, sehingga 

tampilan gambar dan ceritanya akan lebih menarik, sehingga penonton 

atau penikmat film dapat menangkap pesan yang disampaikan. 

2. Kegunaan Akademis 

a. Menambah wawasan keilmuan dan memberikan stimuli bagi 

mahasiswa komunikasi untuk lebih berani melakukan kajian 

perfilman dalam metode yang beragam. 

b. Memberikan manfaat bagi peneliti lain dalam mengembangkan 

dan memperluas pendalaman studi komunikasi khususnya 

pengkaji komunikasi perfilman, sehingga mampu menjadi 

referensi bagi penelitian serupa dimassa yang akan datang. 

 

E.  Tinjauan Pustaka 

1.   Film :  antara Refleksi dan Representasi Realitas 

Banyak teori menyatakan bahwa film sebaiknya menjadi cerminan 

seluruh atau sebagian masyarakatnya, alias ada kritik sosial disana. 

Film sebaiknya mempresentasikan wajah masyarakatnya. Fungsinya 

sebagai arsip sosial yang menangkap Zeitgeist (jiwa zaman) saat itu 



Dan penonton terasa dekat dengan tema yang hadir dan bahkan serasa 

melihat dirinya sendiri, bahkan diajak mentertawakan dirinya sendiri, 

mengkritik dirinya sendiri.  

Isu-isu yang mengemukakan mengenai bagaimana film 

merefleksikan realitas adalah sebagai berikut:  

a. Representasi tidak lagi merupakan kenyataan karena ada 

proses editing atau penyuntingan atau proses seleksi 

b. Media biasanya tidak mencoba merefleksikan dunia nyata 

hanya mendekati kenyataan.  

Idealnya media merefleksikan kondisi masyarakat, namun pada 

beberapa media, isi media dibuat untuk melepaskan diri dari kenyataan, 

misalnya: sinetron reliji-mistis dianggap sebagai penyaluran terhadap 

pemenuhan rasa puas terhadap terciptanya keadilan dimana pada 

kenyataan di Indonesia, keadilan masih tunduk pada kekuasaan dan 

uang.  

Sebagai representasi film merupakan rangkaian pilihan yang 

diambil oleh para pembuatnya. Pilihan itu dilakukan sejak sang 

pembuat film melihat kenyataan. Kenyataan apakah yang dilihat (atau 

tidak dilihat, sengaja atau tidak sengaja) oleh para pembuatnya yang 

menjadi dasar pemilihan cerita. Film selalu merekam realitas yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian 

memproyeksikannya ke atas layar. (Budi Irawanto, 1999:13). 

Dibandingkan dengan media lain, film memiliki kemampuan untuk 

meniru kenyataan sedekat mungkin dengan kenyataan sehari-hari. 

Proses representasi itu diawali dengan cara para pembuat film dalam 



melihat masyarakatnya. Hal ini penting sekali bagi para pembuat film 

untuk mengenali masyarakatnya. Ia tidak hanya harus memiliki 

wawasan yang luas terhadap masyarakat tetapi juga harus memiliki 

keresahan akan masyarakat tersebut. Ia harus mampu melihat 

kenyataan dan tidak menerimanya begitu saja, melainkan mencoba 

untuk melihat apa yang di bawah permukaan. Pembuat film yang baik 

adalah pembuat film yang ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu, 

termasuk di dalamnya kritik sosial. Film juga berbeda dengan media 

lain, baik media massa dengan jurnalismenya, maupun media seni. Film 

memiliki kecenderungan untuk melakukan representasi yang utuh, bulat 

dan padu. Jika kita membedakannya dengan karya seni lain, film 

berusaha meniru kenyataan sedekat mungkin dengan apa yang dialami 

manusia dalam kehidupannya. Gambar-gambar dalam film (kecuali film 

animasi) diusahakan muncul pertanyaan. Apa sebenarnya maksud 

pembuat film membuat representasi sedemikian atas kenyataan? 

Kemudian bagaimana representasi ini berhubungan dengan penonton? 

Apakah penonton merasa bahwa representasi ini berhasil 

menghadirkan sesuatu yang mereka kenali? Ataukah representasi itu 

justru membuat penonton merasa terasing dengan problem yang 

dihadirkan?. (Mewakili Siapakah Virgin? Oleh: Eric Sasono dalam 

kunci.or.id)  

Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, menurut 

Turner dalam Budi Irawanto (1999:15), berbeda dengan film sekedar 

sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekedar 

”memindah” realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Sementara 



itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan 

”menghadirkan kembali” realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-

konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. 

Film sebagai refleksi dari masyarakatnya, tampaknya lebih 

menjadi perspektif yang secara umum lebih mudah disepakati, 

sebagaimana dikemukakan Garth Jowett: 

“It is more generally agree that mass media are capable 

of ‘reflecting’ society because they are forced by their 

commercial nature to provide a level of content which 

will guarantee the widest possible audience”. (Lebih 

gampang disepakati bahwa media massa mampu 

„merefleksikan‟ masyarakat karena ia didesak oleh 

hakikat komersialnya untuk menyajikan isi yang 

tingkatannya akan menjamin kemungkinan yang lebih 

luas). (Irawanto, 1999:13) 

 

2.     Film dalam Tinjauan Komunikasi Massa 

Media Komunikasi Massa adalah media yang mampu 

menyampaikan pesan atau informasi yang dapat dinikmati oleh 

khalayak yang jumlahnya banyak, salah satu media itu adalah film. 

Film merupakan media komunikasi massa yang terbentuk dari 

kombinasi antara penyampaian pesan melalui gambar bergerak 

yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi kamera, pencahayaan, 

warna dan suara. Unsur tersebut dibuat dengan latar belakang alur 

cerita yang mengandung pesan yang akan disampaikan oleh 

komunikator, yaitu sutradara. Kombinasi pesan tersebut 

disampaikan oleh sutradara melalui gambar, dialog, warna, sudut 

pengambilan dan musik. Adegan dirangkai satu sama lain beserta 



lambang-lambang yang dipergunakan, sehingga pesan dapat 

dipahami oleh khalayak penonton. Film merupakan hasil perpaduan 

antara audio dengan video dan keduanya hadir untuk saling 

melengkapi.  

Dalam Budi Irawanto (1999: 11-12), baik perspektif sosial 

maupun komunikasi massa, sama-sama lebih melihat kompleksitas 

aspek-aspek film sebagai medium komunikasi massa yang 

beropersi dalam masyarakat. Dalam perspektif praktik sosial, film 

tidak dimaknai sebagai ekspresi seni pembuatannya, tetapi 

melibatkan interaksi yang kompleks dan dinamis dari elemen-

elemen pendukung proses produksi, distribusi maupun eksibisinya. 

Bahkan lebih luas lagi, perspektif ini mengasumsikan interaksi 

antara film dengan iseologi kebudayaan dimana film diproduksi dan 

dikonsumsi.  

Sedangkan dalam perspektif komunikasi massa, film dimaknai 

sebagai pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi filmis, 

yang memahami hakikat, fungsi, dan efeknya. Perspektif ini 

memerlukan pendekatan yang terfokus pada film sebagai proses 

komunikasi. Disamping itu, dengan meletakkan film dalam konteks 

sosial, politik dan budaya di mana proses komunikasi itu 

berlangsung, sama artinya dengan memahami preferensi penonton 

yang pada gilirannya menciptakan citra penonton film. Pendeknya, 

akan lebih bisa ditangkap hakikat dari proses menonton dan 

bagaimana film itu berperan sebagai sistem komunikasi simbolis. 

 



3.    Komunikasi Non-Verbal dalam Komunikasi Antar Budaya 

a. Komunikasi Antar Budaya 

Pembicaraan tentang komunikasi antar budaya tidak dapat 

dilepaskan dari pengertian kebudayaan (budaya). Komunikasi 

dan kebudayaan tidak sekedar dua kata tetapi dua konsep yang 

tidak dapat dipisahkan, “harus dicatat bahwa studi komunikasi 

antarbudaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan 

pada efek kebudayaan terhadap komunikasi” (William B. Hart II, 

1996 dalam Alo Liliweri, 1993:8). Definisi paling sederhana 

tentang komunikasi antar budaya yaitu, komunikasi antar pribadi 

yang dilakukan oleh mereka yang berbeda latar belakang 

kebudayaan, dan bisa diartikan juga sebagai proses pengalihan 

pesan yang dilakukan oleh seseorang melalui saluran tertentu 

kepada orang lain yang keduanya berasal dari latar belakang 

yang berbeda serta menghasilkan efek tertentu. (Alo Liliweri, 

2003:9) 

Komunikasi dalam pengertiannya sendiri menurut 

Walstrom (Alo Liliweri, 2003:8) dari berbagai sumber 

menampilkan beberapa definisi tentang komunikasi, antara lain : 

1. Komunikasi antar manusia sering diartikan dengan 

pernyataan diri yang paling efektif. 

2. Komunikasi merupakan pertukaran pesan-pesan secara 

tertulis dan lisan melalui percakapan, atau bahkan melalui 

penggambaran yang imajiner. 



3. Komunikasi merupakan pembagian atau pemberian hiburan 

melalui kata-kata secara lisan atau tertulis dengan metode 

lainnya. 

4. Komunikasi merupakan pengalihan informasi dari seorang 

kepada orang yang lain. 

5. Pertukaran makna antara individu dengan menggunakan 

sistem simbol yang sama. 

6. Komunikasi adalah proses pengalihan pesan yang dilakukan 

seseorang melalui saluran tertentu kepada orang lain 

dengan efek tertentu. 

7. Komunikasi adalah setiap proses pembagian informasi, 

gagasan atau perasaan yang tidak saja dilakukan secara 

lisan dan tertulis melainkan melalui bahasa tubuh, gaya, 

tampilan pribadi, atau hal lain di sekelilingnya yang 

memperjelas makna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Berikut ini, gambaran secara umum tentang empat kategori fungsi 

utama komunikasi antar budaya : 

Gambar 1.2 

Fungsi-fungsi Pribadi dan Sosial dari Komunikasi 

 

(Sumber : Alo Liliweri, 2003:36) 

 

b. Komunikasi Non-Verbal 

Dari beberapa pengertian komunikasi diatas, selanjutnya 

menuju pada pengertian komunikasi non-verbal itu sendiri. 

Komunikasi non-verbal, menurut Burgoon dan Saine, adalah 

tindakan dan atribusi (lebih melalui penggunaan kata-kata) yang 

dilakukan seseorang kepada orang lain bagi pertukaran makna, 

yang selalu dikirimkan dan diterima secara sadar oleh dan untuk 

mencapai umpan balik atau tujuan tertentu (Alo Liliweri, 

2003:139). Sedangkan definisi harfiah komunikasi non-verbal 

sendiri adalah komunikasi tanpa bahasa atau komunikasi tanpa 
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tanda (Alex Sobur, 2004:122), maka tanda non-verbal berarti 

tanda tanpa bahasa atau tanda minus kata. Jadi, secara 

sederhana, tanda non-verbal dapat kita artikan sebagai semua 

tanda yang bukan kata-kata. 

Komunikasi non-verbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan 

anggota tubuh, gerakan ekspresif, perbedaan budaya dan 

tindakan-tindakan non-verbal lain yang tidak menggunakan kata-

kata. Simbol yang berada pada sebuah pesan non-verbal ini 

adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu 

(yang biasanya dalam komunikasi non-verbal bisa berupa 

tulisan atau ucapan) tetapi pada pesan non-verbal ini simbol-

simbol yang diperagakan adalah melalui gerak-gerik, 

tubuh/anggota badan, warna, artefak, gambar, pakaian, dan 

lain-lain, yang pada intinya kesemua hal tersebut dipahami 

secara konotasi. Dengan kata lain, komunikasi dengan 

menggunakan media non-verbal ini sangat penting agar kita 

lebih dapat memahami perilaku antar manusia atau antar 

masing-masing individu daripada memahami kata-kata berupa 

verbal yang diucapkan atau ditulis. Lebih jelasnya, dengan 

menggunakan media non-verbal ini, kita dapat memperkuat dan 

memperjelas pesan yang telah disampaikan secara verbal 

tersebut. 

 

 



Menurut Simon Capper (dalam Alo Loloweri, 2003:140-

142), setidaknya ada lima kategori fungsi komunikasi non-verbal 

antara lain : 

1. Fungsi Regulasi (Regulation Function) 

Fungsi regulasi menjelaskan bahwa simbol non-verbal yang 

digunakan mengisyaratkan bahwa komunikasi non-verbal 

sudah berakhir. Fungsi ini dimaksudkan untuk membantu 

orang yang sedang mendengarkan anda memberikan 

interpretasi yang tepat terhadap apa yang sedang anda 

sampaikan secara verbal. 

2. Fungsi Interpersonal (Interpersonal Function) 

Fungsi ini membantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi 

dalam relasi antar pribadi (bisa disebut jega sebagai „affect 

display‟). 

3. Fungsi Emblematis (Emblematic Function) 

Menerangkan bahwa pesan non-verbal dapat disampaikan 

melalui isyarat-isyarat gerakan anggota tubuh, terutama 

tangan. Contohnya, ketika anda menyatakan kemenangan 

dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati anda menyatakan 

kemenangan itu dengan membuat huruf “V” dengan jari 

telunjuk dan jari tengah. 

4. Fungsi Ilustrasi (Illustrative Function) 

Fungsi ilustrasi ini menerangkan bahwa pesan non-verbal 

digunakan untuk mengindikasi ukuran, bentuk, jarak, dll. 

Contohnya, ketika anda memberikan pengarahan kepada 



seseorang maka anda akan menunjukkan sesuatu obyek, 

apakan dekat-jauh, besar-kecil, tinggi-rendah.  

5. Fungsi Adaptif (Adaptive Function) 

Fungsi adaptif ini dimaksudkan sebagai fungsi non-verbal 

untuk menyesuaikan pelbagai pesan baik verbal maupun 

non-verbal. Misalnya, anda menciptakan jenis-jenis tanda 

atau simbol yang menyenangkan diri sendiri (kesukaan). 

Kadang-kadang tanda itu anda lakukan secara tidak sadar 

(gerakan refleks seperti memegang jenggot, menggigit kuku, 

mengurai rambut, dll). 

 

4.    Semiotika sebagai Pendekatan dalam Memahami Makna Film  

Dunia ini penuh dengan artefak-artefak tanda dan simbol. Tanda 

dan simbol tersebut bukan apa-apa tanpa makna yang menyertainya, 

sedangkan makna itu juga tidak bisa hadir begitu saja melainkan hasil 

dari kesepakatan umum di masyarakat mengenai arti tanda tersebut. 

Jadi makna itu bersifat subyektif. Salah satu tanda yang sering kita lihat 

dan rasakan adalah film. Film merupakan terminologi gambar yang 

bergerak. Berbeda dengan fotografi (dimana orang sering 

menggunakan logika fotografi untuk memahami semiotika film), film bisa 

menghadirkan unsur dinamis dari obyek yang ditampilkanya. Sebagai 

media audio visual, film mempunyai karakteristik yang berbeda dengan 

format tanda yang lain yang hanya bersifat tekstual atau visual saja, 

misalnya bahasa dan lukisan. 



Semiotik digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisa teks 

media dengan asumsi bahwa media itu sendiri dikomunikasikan melalui 

seperangkat tanda. Teks media yang tersusun atas seperangkat tanda 

tersebut tidak pernah membawa makna tunggal. Kenyataannya, teks 

media selalu memiliki ideologi dominan yang terbentuk melalui tanda 

tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teks media membawa 

kepentingan-kepentingan tertentu –juga kesalahan-kesalahan tertentu- 

yang lebih luas dan kompleks 

Film merupakan bidang kajian yang amat relevan bagi analisis 

struktural atau analisis semiotik. Seperti yang dikemukakan oleh van 

Zoest, film dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu 

termasuk berbagai sistem tanda yang bekerjasama dengan baik untuk 

mencapai efek yang diharapkan. Yang paling penting adalah gambar 

dan suara: kata yang diucapkan (ditambah dengan suara-suara lain 

yang serentak mengiringi gambar) dan musik film. (Budi Irawanto, 

1999:35). Sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah 

digunakannya tanda-tanda ikonis yang menggambarkan sesuatu. 

Memang ciri gambar film adalah persamaannya dengan realitas yang 

dinotasikannya. (Alex Sobur, 2003:128).    

Sebetulnya, tanda-tanda film itu melakukan sesuatu yang tidak 

jauh berbeda dengan roman atau novel. Film tersebut-jika tidak 

merupakan film dokumenter-menyajikan teks fiksional yang 

memunculkan dunia (fiktif global) yang mungkin ada. Permasalahan 

mengenai ketegangan antara fiksi dan nonfiksi yangmuncul dalam 

sastra pada dasarnya juga muncul dalam film. Karena itu, hal serupa 



berlaku khusus bagi film-film yang menuturkan cerita-jadi bagi hampir 

semua film. Jika kita hendak menganalisis penyusunan struktur dan 

aktivitas semiotika film-film ini, menurut Van Zoest dalam Alex Sobur 

(2003:129), konsep-konsepnya dapat kita pinjam dari teori bercerita dan 

berkisah yang berorientasikan semiotika. 

 

5.   Semiotika dalam Studi Budaya 

Semiotika adalah teori tentang tanda dan penandaan. Semiotika 

merupakan suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi 

yang terjadi dengan sarana tanda-tanda (signs) dan berdasarkan pada 

sign system (code), sistem tanda (Alex Sobur, 2003:16).  

Kata semiotika berasal dari bahasa Yunani, “semeion” yang 

berarti “tanda” atau “seme” yang berarti penafsir tanda. Semiotika 

berakar dari studi klasik dan skolastik atas seni logika, retorika, dan 

poetrika. Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang 

menunjuk pada adanya hal lain. Contohnya, asap menandai api. 

Jika diterapkan pada tanda-tanda bahasa, maka huruf, kata, 

kalimat, tidak memiliki arti pada dirinya sendiri. Tanda-tanda itu hanya 

mengemban arti (significant) dalam kaitannya dengan pembacanya. 

Pembaca itulah yang menghubungkan tanda dengan apa yang 

ditandakan (signifie) sesuai dengan konvensi yang ada dalam sistem 

bersangkutan. Sebuah teks, apakah itu surat cinta, makalah, iklan, 

cerpen, puisi, pidato presiden, poster politik, komik, kartun, dan semua 

hal yang mungkin menjadi “tanda” bisa dilihat dalam aktivitas penanda: 



yakni, suatu proses signifikasi yang menggunakan tanda yang 

menghubungkan objek dan interpretasi. 

Semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji 

tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang kita pakai dalam upaya 

berusaha mencari jalan dunia ini, di tengah-tengah manusia dan 

bersama-sama manusia. Semiotika pada dasarnya hendak mempelajari 

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

Memaknai (to signify) berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa 

informasi, dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi 

juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. (Alex Sobur, 2004:15) 

Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri dan 

makna (meaning) adalah hubungan antara suatu objek atau idea dan 

suatu tanda. Pada dasarnya semiotika dipandang sebagai suatu 

proses-tanda yang dapat diperikan dalam istilah semiotika sebagai 

suatu hubungan antara lima istilah: 

S (s,i,e,r,e) 

S adalah untuk semiotic relation (hubungan semiotik) ; s untuk 

sign (tanda); i untuk intepreter (penafsir);  e effect atau pengaruh 

(misalnya, suatu disposisi dalam i akan bereaksi dengan cara tertentu 

terhadap r pada kondisi-kondisi tertentu c karena s); r untuk  reference 

(rujukan); dan c untuk context ( konteks) atau condition (kondisi).  

Begitulah semiotika berusaha menjelaskan jalinan tanda atau ilmu 

tentang tanda; secara sistematik menjelaskan esensi, ciri-ciri dan 



bentuk suatu tanda, serta proses signifikasi yang meyertainya. (Alex 

Sobur, 2004:17) 

 

6.  Denotasi dan Konotasi Roland Barthes 

Roland Barthes lahir tahun 1915 dari keluarga kelas Protestan 

menengah di Cherbourg dan dibesarkan di Beyonne, Barat Daya 

Perancis. Ayahnya seorang perwira angkatan laut yang meninggal 

dalam pertempuran di Laut Utara sebelum usia Barthes mencapai satu 

tahun. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh oleh ibu, kakek, dan neneknya. 

Ketika berusia sembilan tahun, ia pindah ke Paris bersama ibunya yang 

bekerja sebagai penjillid buku. Antara tahun 1943 dan 1947, ia 

menderita tuberkolosa (TBC). Masa-masa istirahatnya selama 

penyembuhan dimanfaatkannya untuk mempelajari banyak hal dan 

menerbitkan artikel pertamanya tentang Andre Gide. Setahun 

kemudian, ia kembali ke Paris dan mengambil studi bahasa Latin, 

sastra Perancis dan Klasik (Yunani dan Romawi) di Universitas 

Sorbonne. Di tahun 1939, TBC-nya kambuh lagi, sehingga memaksa 

dia tinggal di Sanatorium Alps. Selama itu, dia mengaku menjadi 

seorang Marxian dan Sartrean.  

Setelah mengajar bahasa dan sastra Perancis di Bukarest 

(Rumania) dan Kairo (Mesir), ia kemudian mengajar di Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales. Setelah kembali ke Perancis, ia 

bekerja untuk Centre National de Recherche Scientifique (Pusat 

Nasional untuk penelitian ilmiah). Melalui lembaga penelitian ini, ia 

banyak mengabdikan dirinya dalam pelbagai penelitian bidang sosiologi 



dan leksikologi. Di sini ia banyak belajar tentang sastra. Di tahun 1960, 

ia menjadi asisten dan kemudian menjadi Directeur d’Etudes (direktur 

studi) dari seksi keenam Ecole Prtique des Hautes Etudes, sambil 

mengajar tentang sosiologi tanda, simbol, dan representasi kolektif 

serta kritik semiotika. Pada 1967, Barthes diangkat sebagai profesor 

untuk “semiologi literer” di College de France. Tahun 1980 ia meninggal 

pada usia 64 tahun, akibat ditabrak mobil di jalanan Paris sebulan 

sebelumnya. 

Salah satu karya Barthes yang bertolak dari teori semiotika adalah 

pada tahun 1954-1956, sebuah rangkaian tulisan muncul dalam 

majalah Perancis, Les Letters nouvelles. Pada setiap terbitannya, 

Roland Barthes membahas Mythology of the Month (mitologi bulan ini). 

Dalam karya tersebut, sebagian besar menunjukkan bagaimana aspek 

denotatif dalam tanda-tanda budaya pop. Melalui artikel-artikel yang 

ditulisnya, Barthes menyingkapkan konotasi yang pada dasarnya 

adalah mitos-mitos” (myths) yang dibangkitkan oleh sistem tanda yang 

lebih luas yang membentuk masyarakat. 

Buku yang mengumpulkan esai tersebut diberi judul Mythologies 

dan dipublikasikan tahun 1957 tersebut, dengan penggunaan konotasi, 

seolah memberikan perenungan-perenungan lebih tentang penari-

penari perut, Citroen tipe terbaru, busa detergen, wajah Greta Garbo, 

steak dari keripik, serta remeh-temeh lainnya. Terkadang Barthes, 

dalam Mythologies, mampu menggabungkan kehati-hatian dan 

kepuasan dengan ketajaman kritisnya dengan membahas fenomena 

keseharian yang luput dari perhatian banyak orang. 



Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya sebagai „mitos‟ dan berfungsi untuk 

mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga 

terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda, namun 

sebagai suatu sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai 

pemaknaan  yang telah ada sebelumnya atau, dengan kata lain, mitos 

adalah juga sistem  pemaknaan tataran ke-dua. Di dalam mitos pula 

sebuah tanda dapat memiliki beberapa penanda. Artinya dari segi 

jumlah, petanda lebih miskin jumlahnya daripada penanda, sehingga 

dalam praktiknya terjadilah pemunculan konsep secara berulang-ulang 

dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Mitologi mempelajari bentuk-

bentuk tersebut karena pengulangan konsep  terjadi dalam wujud 

pelbagai bentuk tersebut.  

Barthes memampatkan ideologi dan mitos karena, baik dalam 

ideologi  dan mitos, hubungan antara penanda konotatif dan petanda 

konotatif terjadi secara termotivasi. Barthes memahami ideologi sebagai 

kesadaran palsu yang membuat orang hidup dalam dunia imajiner dan 

ideal, meski realitas hidupnya yang sesungguhnya tidaklah demikian 

(Alex Sobur: 2004). 

Pada dasarnya ada perbedaan antara denotasi dan konotasi 

dalam pengertian secara umum serta denotasi dan konotasi yang 

dimengerti oleh Barthes. Dalam pengertian umum, denotasi biasanya 

dimengerti sebagai pengertian harfiah, makna yang “sesungguhnya,” 

bahkan kadang kala juga dirancukan dengan referensi atau acuan. 



Proses signifikasi yang secara tradisional disebut denotasi ini biasanya 

mengacu pada penggunaan bahasa dengan arti sesuai dengan apa 

yang terucap. Sedangkan konotasi merupakan signifikasi yang tidak 

sesungguhnya atau secara harfiah. Akan tetapi dalam semiologi Roland 

Barthes, denotasi merupakan signifikasi tingkat pertama, sementara 

konotasi merupakan tingkat kedua. Dalam hal ini, denotasi justru lebih 

diasosiasikan sebagi ketertutupan makna dan, dengan demikian, 

sebsor atau represipolitis. Sebagai reaksi paling ekstrem melawan 

keharfiahan denotasi yang bersifat opresif ini, Barthes mencoba 

menyingkirkan dan menolaknya. Baginya, yang ada hanyalah konotasi 

semata-mata. Penolakan ini mungkin berlebihan, namun ia tetap 

berguna sebagai sebuah koreksi atas kepercayaan bahwa makna 

“harfiah” merupakan sesuatu yang bersifat alamiah. (dalam Alex Sobur, 

2004:70-71). 

Pendekatan lain terhadap tanda-tanda dilakukan dengan dua 

cara: 

a. Sintagmatik adalah semacam rantai, dan analisis sintagmatik teks 

diperiksa, diuji sebagai rangkaian dari kejadian-kejadian yang 

membentuk narasi. Menurut Vladimir Propp, seorang pakar cerita 

rakyat dari Rusia, terdapat dua hal penting yang dapat dipelajari dari 

analisis ini ialah: pertama, narasi menurut aliran ini disusun oleh 

beberapa fungsi (elemen) yang sangat penting dalam penciptaan 

sebuah citra; kedua, urutan peristiwa dalam sebuah narasi sangat 

penting. Terdapat logika dalam teks narasi dan susunan elemen 

dalam cerita dapat mempengaruhi persepsi kita tentang ”arti” dari 



cerita tersebut, yang penting pula adalah tujuan yang harus 

diketahui dalam proses penyuntingan. 

b. Paradigmatik pada sebuah teks melibatkan penyelidikan pola-pola 

pasangan oposisi (berlawanan) yang tersembunyi dan 

menghasilkan makna. Claude Levi Strauss, seorang antropolog 

Prancis, mengemukakan bahwa analisis sintagmatik yeks 

memperlihatkan makna yang nyata nampak (manifest) dan analisis 

paradigmatik memperlihatkan makna yang tersembunyi (latent). 

 

7.  Aspek Audio Visual dalam Film sebagai Sistem Tanda 

Film merupakan gabungan antara gambar atau visual dengan 

musik atau audio. Dalam film terdapat hal-hal menarik, antara lain : 

teknik pencahayan (lighting), sudut pengambilan gambar (angle), 

dialog, property, penggunaan warna, musik latar, kostum, sound 

effect dan sebagainya merupakan suatu sistem tanda sebagai 

imajinasi sang pembuat film, yang memuat banyak makna 

dibaliknya. Di sini akan diuraikan sistem tanda dalam film dari 

aspek audio maupun visual. Penjelasan ini nantinya akan 

digunakan sebagi referensi dalam memperoleh arti atau maksud 

penggunaan teknik dari masing-masing unsur, yang ditulis si 

pembuat film untuk menyampaikan pesannya.  

Pengertian dari masing-masing unsur audio visual tersebut adalah 

sebagai berikut: 



1.  Shot, adalah gambar atau adegan dengan angle yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Ada beberapa teknik dalam pengambilan 

gambar, yaitu : 

a. Extreme Long Shot (XLS), shot seperti ini menggambarkan 

wilayah luas dari jarak yang sangat jauh. Digunakan manakala 

penonton perlu dibuat terkesan pada pemandangan yang hebat 

dari tempat berlangsungnya peristiwa. Akan sangat 

mengesankan sebagai shot pembukaan untuk memperkenalkan 

atau memulai film. Akan membawa penonton pada suasana jiwa 

(mood) yang sesuai, dan menyuguhkan keseluruhan gambar 

sebelum diperkenalkan tokoh-tokoh dan menyodorkan garis 

cerita, juga untuk menangkap perhatian penonton sejak awal. 

b. Long Shot (LS) atau Full Shot (untuk televisi), menangkap 

seluruh wilayah dari tempat kejadian. Tempat, orang dan objek 

dalam adegan diperlihatkan semua untuk memperkenalkan 

kepada penonton tampilan keseluruhan. Menjelaskan semua 

elemen dari adegan hingga penonton tahu siapa saja yang 

terlibat, dimana mereka berada. 

c. Medium Shot (MS atau MED), terletak antara long shot dan 

close up dengan batas lutut ke atas, atau sedikit dibawah 

pinggang. Secara umum merekam bagian-bagian besar dalam 

film. 

d. Full Shot (FS), pengambilan shot dengan objek secara utuh dari 

kepala hingga kakinya. Shot ini mempunyai arti untuk 

memperkenalkan tokoh dan menjelaskan setting. 



e. Close Up (CU), keintiman, membawa penonton kedalam scene. 

Penekanan dramatic secara visual. 

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

close up namun lebih dekat dari medium shot, dimana biasanya 

pengambilan gambarnya pada seluruh wajah sampai ke bahu 

subjek. Disini penonton diajak untuk memperhatikan karakter 

subjek. 

g. Extreme Close Up (ECU), pengambilan gambar yang 

memperhatikan bagian yang diperbesar dari sebuah benda atau 

bagian manusia. Maknanya mengungkapkan detail reaksi 

manusia, keberadaan benda-benda kecil tetapi sangat vital 

dalam rangkaian cerita-cerita lain. 

h. Two Shot (2-Shot), pengambilan objek oleh kamera 

menampilkan sejumlah orang dari dada keatas. 

i. Group Shot/Three Shot (3-Shot), pengambilan objek oleh 

kamera menampilkan sejumlah orang sebatas dada keatas. 

j. Over The Sholde (O. Shoulder), pengambilan objek oleh kamera 

menampilkan sejumlah orang yang salah satunya 

membelakangi kamera dan hanya sebatas bahu saja.  

2.  Audio, meliputi:  

a.  Dialog  

 Dialog berisi kata-kata. Kata merupakan alat komunikasi yang 

paling penting antara orang dengan sesamanya. Menurut 

Costance Nash dan Virginia, dialog berfungsi untuk 

mengemukakan pendapat secara langsung, menjelaskan perihal 



tokoh atau peran, menggerakkan plot maju dan membuka fakta. 

(Hamzah, 1985:116) 

b.  Sound Effect 

 Merupakan koleksi rekaman suara atau bunyi-bunyian yang 

digunakan dalam film, dan ini berfungsi sebagai penunjang 

gambar untuk membentuk nilai dramatik  

1. Visual, meliputi:  

a. Angle 

Yang dimaksud dengan angle adalah sudut pengambilan 

gambar oleh kamera dalam sebuah film. Angle kamera 

dibedakan berdasarkan karakteristik dari yang dihasilkan. Angle 

kamera dibedakan menurut karakteristik dan gambar yang 

dihasilkan ada tiga macam, yaitu : 

1) Straight angle, yaitu sudut pengambilan gambar yang 

normal, biasanya ketinggian kamera setinggi dada dan 

sering digunakan pada acara yang gambarnya tetap. 

Mengesankan situasi yang normal.  

2) Low Angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat 

yang letaknya lebih rendah dari obyek.  

3) High angle, yaitu sudut pengambilan gambar dari tempat 

yang lebih tinggi dari obyek.  

b. Lighting 

Lighting, merupakan pencahayaan kepada objek yang dimbil 

kamera. Meskipun demikian pencahayaan tersebut tidak 



sekedar penerangan tetapi diharapkan memberikan dukungan 

kepada penciptaan kesan tertentu. 

 Lighting dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1) Font Lighting/Cahaya Depan, cahaya merata dan nampak 

natural 

2) Side Lighting/ Cahaya Samping, subjek lebih terlihat memiliki 

dimensi 

3) Back Lighting/ Cahaya Belakang, menghasilkan bayangan 

dan dimensi 

4) Mix Lighting/ Cahaya Campur, merupakan gabungan dari 

tiga pencahayaan sebelumnya. Efek yang dihasilkan lebih 

merata dan meliputi setting yang mengelilingi objek. 

c. Gesture adalah komunikasi tubuh yang mana sebagian besar 

dilakukan dengan lengan dan gerakan tangan serta sedikit 

sekali menggunakan kepala. Hayes menyatakan bahwa gesture 

adalah “semua gerakan tubuh” kecuali unsur vokalisasi, jelas 

maupun tidak jelas untuk mengkomunikasikan suatu maksud 

baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. 

d. Costume adalah tata pakaian dalam film yang mana dari kostum 

ini dapat memberikan kesan berkaitan dengan alur cerita dalam 

film. 

e. Visual Effect merupakan efek visual yang mana memberikan 

kesan dramatis dalam suatu scene. Misalnya animasi, efek 

ledakan, dan sebagainya. 

 



F.  Definisi Konseptual 

1.  Representasi 

Menurut Stuart Hall (1997) dalam Nuraini Juliastuti, representasi 

adalah salah satu praktek penting yang memproduksi kebudayaan. 

Kebudayaan merupakan konsep yang sangat luas, kebudayaan 

menyangkut 'pengalaman berbagi'. Seseorang dikatakan berasal dari 

kebudayaan yang sama jika manusia yang ada disitu membagi 

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

berbicara dalam 'bahasa' yang sama, dan saling berbagi konsep-

konsep yang sama.  

Konsep representasi bisa berubah-ubah. Selalu ada pemaknaan 

baru dalam proses representasi yang sudah pernah ada. Karena makna 

sendiri juga tidak pernah tetap, ia selalu berada dalam proses negosiasi 

dan disesuaikan dengan situasi yang baru. Intinya adalah makna itu 

selalu dikonstruksikan, diproduksi, lewat proses representasi. Ia adalah 

hasil dari praktek penandaan. Praktek yang membuat sesuatu hal 

bermakna sesuatu (http://www.kunci.or.id/teks/04rep1.htm).  

Dengan demikian representasi disini dimaksudkan untuk 

membangun sebuah pemahaman baru dari sebuah gambar dalam 

sebuah film dengan cara mencari dan menemukan sebuah makna yang 

tersirat dalam gambar tersebut. 

 

2.   Konsep-konsep Semiotik yang dipergunakan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa konsep 

semiotik, dimana peneliti harus melakukan kompromi secara bijak untuk 

http://www.kunci.or.id/teks/04rep1.htm


tidak jatuh dalam pemilihan metode yang ideologis, arbitrer atau 

menjadi one-sides. Dalam menganalisa, peneliti menggunakan konsep 

denotasi dan konotasi milik Barthes. Denotasi, merupakan sistem 

signifikansi tahap pertama, sedangkan konotasi merupakan merupakan 

tingkat kedua. Konotasi menggambarkan interaksi yang terjadi ketika 

tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-

nilai dari kebudayaan, konotasi mempunyai makna subjektif. Dalam 

kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitos, dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. Barthes melihat bagaimana setiap topik dianggap 

memperlihatkan sesuatu yang menarik dan penting mengenai suatu 

kebudayaan. 

Dalam menginterpretasi, peneliti juga melihat konsep metapora 

dimana antara dua hal dilakukan melalui analogi, konsep metonimi 

dimana hubungan antara dua hal dinyatakan melalui asosiasi.  

 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis dan Dasar Penelitian  

Dalam penelitian ini, jenis atau perspektif penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif, dan tipe penelitiannya adalah intepretatif, 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara 

sistematis fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diteliti. Pada penelitian kualitatif, tanda-tanda yang diteliti tidak atau 



hampir dapat diukur secara sistematis. Dan dalam penelitian kualitatif 

perhatian terhadap hal-hal yang tersembunyi dipandang penting.  

Ditinjau dari epistimologi penelitian, yang bertujuan untuk 

menemukan kebenaran yang ada pada sebuah obyek, peneliti 

menggunakan pendekatan subjektif atau yang dikenal dengan 

pendekatan interpretif. Menurut pandangan subjektif, perilaku manusia 

bersifat kontekstual, berdasarkan makna yang mereka berikan pada 

lingkungannya. Lebih khusus lagi, sebagaimana dikatakan Jalbert 

(dalam Deddy Mulyana, 2002:33) bahwa “realitas sosial dianggap 

sebagai interaksi-interaksi sosial yang bersifat komunikatif.” 

Menurut pandangan subjektif, realitas sosial adalah suatu kondisi 

yang cair dan mudah berubah melalui interaksi manusia dalam 

kehidupan sehari-harinya. (Dedy Mulyana, 2002:34-35) menyebutkan 

“fenomena sosial senantiasa bersifat sementara, bahkan bersifat 

polisemik (multimakna), dan tetap diasumsikan demikian hingga terjadi 

negosiasi berikutnya untuk menetapkan status realitas sosial tersebut. 

Rosenberg menambahkan bahwa dengan menggunakan pendekatan 

interpretatif, kita dapat memahami orang-orang yang berbeda budaya 

melalui cara mempelajari makna aspek-aspek yang ada dalam 

masyarakat tersebut, yang juga merupakan pengobatan bagi 

absolutisme moral, ketakutan pada orang asing (xenophobia), rasisme 

dan lain-lain. 

Peneliti menggunakan pandangan Roland Barthes yang terkenal 

dengan teori tandanya sebagai dasar analisa semiotika untuk 

mengetahui representasi sikap orang Amerika terhadap orang Arab 



Dengan menggunakan metode ini memungkinkan peneliti menggali 

setiap tanda yang terdapat dalam film tersebut. Sehingga makna yang 

tersurat dan tersirat dari film tersebut dapat dimaknai lebih luas dan 

mendalam.  

 

2. Ruang Lingkup dan Unit analisis 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah film “Flight plan”. Untuk 

penelitian ini tidak semua scene, shot maupun gambar yang ada dalam 

film ini diteliti oleh peneliti, melainkan shot-shot tertentu saja, yang 

berupa gambar atau adegan yang mengandung atau memunculkan 

tanda-tanda dalam konteks representasi sikap orang Amerika 

terhadap orang Arab  . Konteks penelitian ini bertitik tumpu pada kajian 

segala macam aspek yang merepresentasikan sikap orang Amerika 

terhadap orang Arab dalam film “Flight plan”. Dari total 9 scene, 

peneliti hanya menggunakan 1 scene yang terdiri dari 4 shot yang 

dianggap bisa mewakili dari representasi sikap orang Amerika 

terhadap orang Arab  itu sendiri. 

 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti memperoleh data dari melihat secara langsung, 

mengamati dan menelaah dokumen tayangan VCD Film Flight Plan 

untuk mendapatkan gambaran tentang representasi orang Amerika 

terhadap orang arab dalam film tersebut. 

VCD dari Film Flight Plan, diproduksi oleh TouchStone 

Pictures dan Imagine Entertainment yang telah melalui Badan 



Sensor Film dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 November 2005, 

dengan Nomor Seri Lulus Sensor: 874/VCD/D/9.2006/2005. 

 

4.  Teknik Analisa Data 

Inti dari studi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari 

komunikator ke komunikan, pesan disini adalah makna, komunikasi 

sendiri mempunyai media untuk menyampaikan pesannya, yang 

disebut media massa, studi media massa sendiri pada dasarnya 

mencakup pencarian pesan dan makna-makna dalam materinya. 

Untuk langkah awal, peneliti memilih gambar atau potongan 

adegan yang mengandung unsur representasi sikap orang Amerika 

terhadap orang Arab, kemudian dibuat sinopsis dari adegan tersebut 

karena rangkaian scene dan shot film bersifat naratif yang dapat 

mempengaruhi persepsi dan membantu untuk memahami tentang arti 

dan jalan cerita. Kemudian data dikelompokkan sesuai jenisnya masing-

masing dan selanjutnya diinterorientasi dengan tujuan memperoleh 

pemahaman tentang makna tanda yang dianggap relevan, dengan 

memperhatikan perangkat semiotik Roland Barthez tentang makna 

denotasi dan konotasi yang menurut Barthez bahwa setiap topik 

dianggap memperlihatkan sesuatu yang menarik dan penting mengenai 

suatu kebudayaan, dari situ maka akan terlihat jelas hubungan 

masalah-masalah umum yang akan menggambarkan kekuatan 

penyimpulan.  

Dalam kerangka Barthez, konotasi identik dengan operasi 

ideologi, yang disebutnya sebagai mitos dan berfungsi untuk 



mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan 

yang berlaku dalam suautu periode tertentu. Mitos dibangun oleh suatu 

pemaknaan yang telah ada sebelumnya. 

Untuk memudahkan hasil pemaknaan agar dapat dibaca dan 

dicerna, maka peneliti menggunakan tabel Rolan Barthez tentang 

bagaimana tanda bekerja sebagai tabel kerja analisis, sebagai berikut : 

Tabel 1 
Tabel Kerja Analisis 

1. signifier 

(penanda) 

2. signifier 

(petanda) 

3. denitative sign (tanda denotatif) 

4. Connotative Signifier 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. Connotative Signified 

(PETANDA KONOTATIF) 

6. Connotative Sign (TANDA KONOTATIF) 

 

Dari situ maka akan terlihat jelas hubungan masalah-masalah 

umum yang akan menggambarkan kekuatan penyimpulan. Metode 

yang digunakan peneliti tentu saja memiliki kelemahan, karena 

tergantung kemampuan analisa individual. Selain itu, metode penelitian 

semiotik muncul karena analisa individu si peneliti dimana masing-

masing peneliti memiliki keterbatasan dalam menginterprestasikan dan 

memaknai tanda karena perbedaan dari pengalaman dan sedikit 

banyaknya referensi yang diperoleh peneliti. 

 

 

 

 

 


